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Każda świadoma osoba do 
sporządzenia testamentu potrze-
buje dwóch rzeczy: kartki papie-
ru i długopisu albo pióra. Aby 
sporządzić testament własno-
ręczny nie jest potrzebna wizyta 
u notariusza.

Testament to dokument obej-
mujący ostatnią wolę spadko-
dawcy, w którym rozporządza on 
majątkiem na wypadek śmierci.  
Jeżeli spadkodawca chce, aby 
jego majątek po śmierci przypadł 
konkretnej osobie, niekoniecznie 
tej, która dziedziczyłaby po nim 
z ustawy, koniecznie musi spo-
rządzić testament.

Sporządzić i odwołać testa-

ment może wyłącznie osoba ma-
jąca pełną zdolność do czynno-
ści prawnych, posiadająca tzw. 
zdolność testowania. Testatorem 
nie może był małoletni ani osoba 
ubezwłasnowolniona. Testament 
może dotyczyć rozporządzenia 
majątkiem tylko jednej osoby. 
Dotyczy to także małżonków. 
Nie mogą oni wspólnie spo-
rządzić testamentu. Testament 
można sporządzić i odwołać w 
każdej chwili. Czynności tych 
nie można dokonać przez przed-
stawiciela (pełnomocnika). Mu-
szą być podjęte osobiście przez 
testatora.

Aby doszło do dziedziczenia 
testamentowego, testament musi 
być ważny, to znaczy sporządzo-
ny w odpowiedniej formie przez 
osobę zdolną do testowania, ma-
jąca wolę testowania oraz nie 
obarczony żadnymi wadami.

Najprostszą formą testamen-
tu jest testament własnoręczny 
nazywany holograficznym. Aby 
taki testament był ważny, spad-
kodawca musi go w całości wła-

snoręcznie napisać (sporządzić 
pismem ręcznym), podpisać i 
opatrzyć datą (dzień, miesiąc, 
rok).

Wymaganie własnoręczności 
oznacza, że spisać treść ostatniej 
woli może wyłącznie osobiście 
testator i dokonać tego musi 
pismem ręcznym. Nie będzie 
ważny testament pretendujący 
do miana holograficznego, który 
zostałby sporządzony w posta-
ci podpisanego własnoręcznie 
wydruku komputerowego. Z tej 
formy testamentu nie mogą sko-
rzystać osoby niepiśmienne, nie-
mogące pisać (np. z powodów 
zdrowotnych – sparaliżowane), 
niewidome.

Testament własnoręczny 
musi zostać podpisany przez 
spadkodawcę. Brak w polskim 
prawie definicji legalnej podpi-
su. Zdaniem niektórych komen-
tatorów, kompletny podpis pod 
testamentem powinien zawierać 
imię, nazwisko i datę urodzenia. 
Wydaje się, że złożenie podpi-
su nieczytelnego, co do zasady, 

nie będzie spełniało wymagania 
podpisania testamentu własno-
ręcznego. Prawo nie reguluje 
miejsca, w którym podpis powi-
nien zostać złożony. W doktry-
nie zdaje się jednak przeważać 
stanowisko, że podpis musi być 
pod rozrządzeniami, a zatem 
jeśli pod podpisem znajdują się 
kolejne rozrządzenia, to są one 
nieważne (dla zachowania waż-
ności powinny zostać ponownie 
podpisane przez spadkodawcę). 
Wreszcie trzeba podkreślić, że 
podpis ma być rezultatem pi-
sania, a zatem nie może zostać 
poprawnie złożony przy użyciu 
środków technicznych, np. pie-
czątki czy faksymile.

Wymaganiem formalnym 
testamentu własnoręcznego jest 
opatrzenie go datą. Funkcje peł-
nione przez datę to ułatwienie 
zbadania, czy testator w chwili 
testowania miał zdolność testo-
wania, a także ocena kolejności 
sporządzania aktów ostatniej 
woli, gdy spadkodawca pozosta-
wił ich kilka. Prawo nie reguluje 

formy, w jakiej data powinna zo-
stać sporządzona. Typowe będzie 
jej wyraźne podanie  przez okre-
ślenie dnia, miesiąca, roku. Nie 
ma również regulacji, w którym 
miejscu dokumentu zawierające-
go akt ostatniej woli data powin-
na się znajdować. Prawidłowe i 
typowe będzie umieszczanie jej 
u dołu tekstu obok podpisu. 

Brak opatrzenia testamen-
tu datą nie zawsze powoduje 
nieważność aktu ostatniej woli. 
Brak daty nie pociąga za sobą 
nieważności testamentu własno-
ręcznego, jeżeli nie wywołuje 
wątpliwości co do zdolności 
spadkodawcy do sporządzenia 
testamentu, co do treści testa-
mentu lub co do wzajemnego 
stosunku kilku testamentów.

adwokat Dominika Molińska 
(tel. 663 830 517).

 

Testament można napisać samodzielnie

Uroczystego przekazania nowego średniego samochodu marki 
Volvo FL 4x4 jednostce OSP Chobienice dokonano w piątek, 17 lu-
tego. Część oficjalna uroczystości miała miejsce na placu przed re-
mizą OSP w Chobienicach. Zastępca wójta Hieronim Birk przywitał 
wszystkich zgromadzonych gości. Po odczytaniu przez dh. Andrzeja 
Wieczorka historii jednostki nastąpiło uroczyste przekazanie kluczy-
ków i dokumentów na ręce naczelnika i prezesa jednostki OSP Cho-
bienice. Poświęcenia nowo nabytego pojazdu dokonał proboszcz tutej-
szej parafii, ks. Sławomir Ratajczak. Miało miejsce również przecięcie 
wstęgi i symboliczne pokropienie szampanem. W kolejnym punkcie 
programu głos zabrali zaproszeni goście, którzy wraz z gratulacjami 
dla jednostki docenili starania samorządu gminy Siedlec. Prezes OSP 
Chobienice, dh Dariusz Utrata oznajmił, iż zakupiony samochód jest 
efektem starań wielu osób i instytucji, w imieniu wszystkich druhów 
OSP Chobienice wyraził wdzięczność i serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę sa-
mochodu pożarniczego.

Pojazd został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu gminy 
Siedlec, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wkładu własnego OSP. 
Łączna kwota wydatkowana na zakup wyniosła 789 tys. 660 zł. Nowy 
samochód w znacznym stopniu ułatwi działania ratowniczo – gaśnicze 
i tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. - Oby jak 
najczęściej stał w remizie i nie był potrzebny. Ale jeśli już tak się przy-
darzy, że trzeba będzie jechać na ratunek, to dobrze, że nasi strażacy 
mogą dysponować w akcji tak nowoczesnym sprzętem – podkreślił 
wójt Jacek Kolesiński.
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Rozmowa z wójtem Jackiem 
Kolesiński o nowej reformie oświa-
towej, Święcie Smaków, drogach  
i nie tylko.

W samorządach gminnych gorą-
cy okres związany z nową reformą 
oświaty. Jak to wygląda u nas?

Bez dwóch zdań, pomysł na likwi-
dację gimnazjów był dla samorządów 
gminnych w całym kraju pewnym 
zaskoczeniem, a już na pewno wiąże 
się z ogromem pracy, aby nową re-
formę wdrożyć w życie. Na szczęście 
w naszym przypadku nowa reforma 
nie spowoduje właściwie większych 
komplikacji, ani też nie wymusiła 
większych zmian organizacyjnych. 
Dla rodziców i uczniów najważniej-
sza jest chyba w zasadzie wiadomość, 
że praktycznie nie odczują większych 
zmian. Dzieci i młodzież będą nadal 
uczyć się w tych samych obwodach 
szkolnych i będą chodzić do tych sa-
mych szkół, tyle tylko, że nazwa pla-
cówek może być nieco inna, bo prze-
cież od września nastąpi wygaszanie 
gimnazjów. Jeśli więc chodzi o naszą 
gminę, nie ma się co bać tej reformy 
oświatowej. Powiem nawet więcej, 
dzięki przeprowadzonej tak zwanej 
standaryzacji w gminnej oświacie 

możemy skuteczniej, efektywniej  
i oszczędniej nią zarządzać. W efek-
cie, między innymi, są wreszcie pie-
niądze na wyrównanie wynagrodzeń 
dla pracowników obsługi, którzy 
– jak pokazuje doświadczenie – nie-
zwykle sumiennie wykonują swoją 
pracę. Nie można tego nie doceniać.

Czyli idzie ku lepszemu?
Oczywiście, jak wszędzie, nie 

jest tak, że wszystko układa się w 
jak najlepszym porządku. Zawsze, są 
jakieś kłopoty czy problemy do roz-
wiązania, ale najważniejsze by o tym 
rozmawiać i szukać pomysłów na ich 
pokonanie. Na zebraniach wiejskich 
mieszkańcy zgłaszają uwagi (i bardzo 
dobrze!), sygnalizują nowe problemy 
i dlatego widać, że jeszcze jest wiele 
pracy przed nami. Czy idzie ku lep-
szemu? Nie mi wypada to oceniać, 
ale z satysfakcją mogę powiedzieć, 
że udało się w naszej gminie, w tej 
kadencji zrealizować kilka pomy-
słów. Takie szersze podsumowanie 
samorządu na półmetku kadencji 
było już omawiane na sesji oraz na 
zebraniu z mieszkańcami Wąchabna  
i Siedlca. Będzie o tym mowa również 
na kolejnych zebraniach wiejskich. 
Każdy wtedy może, a nawet powi-
nien, przyjść, zapytać lub zwrócić na 
coś uwagę. Na tym przecież polega 
demokracja i wspólne (!) budowanie 
samorządowej społeczności. Dlatego 
tak gorąco zapraszam mieszkańców 
na te zebrania wiejskie, w myśl zasa-
dy ,,Nic o nas – bez nas!”.

No i już dziś chyba można za-
prosić wszystkich na Święto Sma-
ków?

Każdy może czuć się zaproszo-
nym 26 i 27 sierpnia, bo właśnie 

wtedy planujemy w naszej gminie 
zupełnie nową imprezę! Rozpocz-
niemy w sobotę, o godzinie 16.00. W 
programie pierwszego dnia między 
innymi: atrakcje dla dzieci, koncer-
ty lokalnych zespołów oraz Turniej 
Sołectw, a wieczorem koncert gru-
py MIG i zabawa taneczna. W drugi 
dzień Święta Smaków, czyli w nie-
dzielę, prezentacja artystyczna sekcji 
Gminnego Ośrodka Kultury, przed-
szkoli oraz szkół. Do tego koncerty 
lokalnych zespołów, występ kabaretu 
„Kopydłów”, a wieczorem, na zakoń-
czenie, koncert grupy Mrozu oraz po-
kaz sztucznych ogni.

Dużo lokalnych zespołów. A ja-
kaś gwiazda krajowej estrady?

A czy jest nam potrzebna taka 
gwiazda? Tu nie chodzi, że trzeba za-
płacić za jej występ, bo stać nas na 
to. Ważna jest natomiast idea tego 
dwudniowego święta, które w za-
myśle ma być świętem wszystkich 
mieszkańców, także i tych, którzy za-
prezentują się na scenie przed rodzi-
ną, znajomymi oraz sąsiadami. Kiedy 
i gdzie mają okazję pokazać się tak 
szerokiej publiczności? Święto Sma-
ków będzie ku temu znakomitą oka-
zją. Zresztą, dzieje się u nas tak dużo i 
mamy tak wiele ciekawych rzeczy do 
zaprezentowania, że jak widać, bez 
problemu mogą one wypełnić pro-
gram dwudniowego święta. Napraw-
dę mamy wielu rodzimych artystów, 
często prezentujących bardzo wysoki 
poziom. Niech się pokażą! Być może 
właśnie taki 
występ w 
sierpniu sta-
nie się przy-
c z y n k i e m 

do ogólnopolskiej kariery i kiedyś 
będziemy mieli krajową gwiazdę z 
Siedlca. A co? Wcale nie uważam, że 
jesteśmy gorsi od jakiejkolwiek innej 
miejscowości. Wręcz przeciwnie – 
w naszej gminie mamy co pokazać i 
czym się chwalić!

Tymi dziurawymi drogami 
też...?

Wcześniej miałem na myśli głów-
nie kulturalną działalność, ale skoro 
zostałem wywołany do tablicy odno-
śnie dróg, to wcale nie uchylam się 
od odpowiedzi. Właśnie zakończył 
się przetarg na drogę w Godziszewie, 
a kolejny przetarg związany z inwe-
stycją drogową jest już ogłoszony. Do 
końca maja mają być także zrobione 
drogi na osiedlu przy ulicy Łąkowej 
w Siedlcu, a w tym samym terminie 
powstanie też nowa droga z betono-
wych płyt w Chobienicach. Z kolei 
do końca kwietnia mają być gotowe 
projekty budowlane i dokumentacja 
na drogi osiedla przy ulicy Kaszta-
nowej w Siedlcu oraz w Żodyniu i 
Chobienicach. Później zostanie tylko 
ogłosić przetarg na wykonawstwo, 
wybrać firmę i roboty powinny ru-
szyć. Oprócz tego nie zapominamy 
o ścieżce rowerowej z Siedlca w kie-
runku Powodowa, na której budowę 
radni zarezerwowali pieniądze w te-
gorocznym budżecie gminy. Jak wi-
dać, na drogach, wiosną i latem czeka 
nas sporo robót...

W NASZEJ GMINIE MAMY CO POKAZAĆ !

Wójt Jacek Kolesiński planuje wprowadzić 
system informowania zobowiązanych o termi-
nie zapłaty lub o powstaniu zaległości z tytułu 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego, podatku od środków trans-
portowych. Każda osoba, która wyrazi zgodę 
na umieszczenie swojego numeru telefonu ko-
mórkowego bądź e-mail w bazie danych Urzę-
du Gminy w Siedlcu będzie mogła otrzymywać 
krótkie wiadomości tekstowe: przypominające 
o terminie płatności (nie wcześniej niż 7 dni 
przed upływem terminu) lub informujące o po-
wstałych zaległościach płatniczych (w termi-
nie nie później niż 21 dni po upływie terminu 
płatności). Ważne - jeżeli zobowiązany uiści 
zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania 
wiadomości tekstowej (sms, e-mail), to uniknie 
kosztów upomnienia! W związku z powyż-

szym wszystkich zainteresowanych zachęcam 
do wypełnienia oświadczenia – druku zgody na 
gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzysta-
nie numeru telefonu, adresu e-mail do celów 
podatku nieruchomości, podatku rolnego, po-
datku leśnego oraz podatku od środków trans-
portowych. Oświadczenie – formularz zgody 
otrzymają Państwo wraz z decyzją – wymia-
rem podatków lokalnych za 2017 r. Po wypeł-
nieniu oświadczenie można złożyć: bezpośred-
nio w Urzędzie Gminy w Siedlcu lub przesłać 
pocztą tradycyjną lub za pomocą Elektronicz-
nej Platformy Usług Administracji Publicznej 
e-PUAP. Formularz zgody można też pobrać 
z naszej strony internetowej: www.siedlec.pl, 
BIP – po lewej stronie w zakładce „Sprawy do 
załatwienia” (podatki i opłaty).

POŻYTECZNA INFORMACJA W KOMÓRCE

Data Godzina Wieś

6.03.2017 19:00 Tuchorza
7.03.2017 19:00 Reklin

10.03.2017 19:00 Kopanica
13.03.2017 19:00 Karna
14.03.2017 19:00 Kiełpiny
15.03.2017 19:00 Chobienice
16.03.2017 19:00 Belęcin
17.03.2017 19:00 Żodyń
20.03.2017 19:00 Nowa Tuchorza
21.03.2017 19:00 Jażyniec
22.03.2017 19:00 Kiełkowo
23.03.2017 19:00 Boruja
24.03.2017 19:00 Mariankowo
27.03.2017 19:00 Grójec Wielki
28.03.2017 19:00 Wielka Wieś

29.03.2017 19:00 Jaromierz 
/wybory Sołtysa/

30.03.2017 19:00 Godziszewo
31.03.2017 19:00 Wojciechowo
3.04.2017 19:00 Mała Wieś
4.04.2017 19:00 Stara Tuchorza
5.04.2017 19:00 Grójec Mały
6.04.2017 19:00 Zakrzewo

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH
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Grudzień 2016:
10.12. - spotkanie podsumowujące 

działalność Zarządu 
Oddziału Gminnego 
ZOSP RP oraz jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminy Siedlec,

13.12. - odbiór samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 
marki VOLVO FL, 
zakupionego dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chobienicach,

15.12. - otwarcie drogi w Grójcu 
Małym,

27.12. - obchody 98. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego,

28.12. - XXXI sesja Rady Gminy 

Siedlec (relacja 
w bieżącym 
numerze – red.),

29.12. - spotkanie 
wigilijne PSL w 
Żodyniu.

Styczeń 2017:
8.01. - spotkanie opłatkowe w 

Kiełpinach,
14.01. - spotkanie noworoczne i 

Jasełka w Chobienicach; 
spotkanie noworoczne w 
Wąchabnie,

15.01. - XXV finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Siedlcu,

17.01. - narada sołtysów,
21.01. - spotkanie Noworoczne 

Samorządowców Powiatu 
Wolsztyńskiego w 
Chobienicach; spotkanie 
noworoczne dla organizacji 
działających w gminie 
Siedlec; Dzień Babci i 
Dziadka w Małej Wsi,

24.01. - XXXII sesja Rady Gminy 
Siedlec (relacja w bieżącym 
numerze – red.),

26.01. - lekcja wiedzy o 
społeczeństwie w urzędzie 
gminy w Siedlcu dla 
uczniów klasy trzeciej 
gimnazjum w Kopanicy.

Luty 2017:
8.02. - wręczenie medali za 

długoletnie pożycie 

małżeńskie,
16.02. - warsztaty mieszkańców 

sołectw: Jażyniec, Siedlec, 
Wąchabno i Grójec Wielki 
z Moderatorami Odnowy 
Wsi poświęcone Strategii 
Rozwoju,

17.02. - Gminne Obchody 
Powstania Wielkopolskiego 
w Belęcinie; przekazanie 
samochodu dla OSP 
Chobienice,

21.02. - XXXIII sesja Rady Gminy 
Siedlec (relacja w bieżącym 
numerze – red.).
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Informacje z Regionu Kozła
* Obradowała Kapituła RK. 

W poniedziałek, 19 grudnia 2016 r., 
w Karczmie Taberskiej w Janowcu 
odbyło się posiedzenie Kapituły Re-
gionu Kozła. W skład Kapituły, czyli 
ciała wykonawczego Stowarzyszenia 
Gmin RP Region Kozła, wchodzą 
wszyscy przewodniczący rad gmin-
nych sześciu ,,gmin koźlarskich” oraz 
wszyscy wójtowie i burmistrzowie, 
razem 12 osób. Przewodniczy im 
zmieniający się co dwa lata, starosta, 
a obecnie starostą jest Jarosław Kacz-
marek, burmistrz Trzciela. Tematem 
grudniowego spotkania było przygo-
towanie sprawozdania z działalności 
Stowarzyszenia Gmin RP Region 
Kozła. Jednocześnie omówiono za-
łożenia planu finansowego, w którym 
założono wydatkowanie środków na 
najbardziej tradycyjne imprezy regio-
nalne - Festiwal Kultury Regionalnej 
w Nowym Kramsku, Konkurs Lite-
racki im. E. Paukszty w Kargowej, 
Jarmark z Jajem w Kosieczynie oraz 
43. Biesiada Koźlarska w Zbąszy-
niu. Ponadto, przewidziano środki na 
dalsze wydawanie dwumiesięcznika 
,,Podkoziołek” oraz sfinansowanie 
opracowania albumu o Regionie Ko-
zła, który jest przygotowywany pod 
redakcją Wojciecha Olejniczaka. Jed-
nym z punktów spotkania w Janowcu 
była też prezentacja założeń do opra-
cowania tego albumu, określenie jego 
tematyki, układu treściowego oraz 
ikonograficznego. Koncepcja zapre-
zentowana przez pana Olejniczaka 
została zaakceptowana, a planowane 
wydanie założono na 2018 rok.

* Ocenili wnioski. W środę, 18 
stycznia br. odbyło się posiedzenie 
Rady Decyzyjnej LGD RK, która za-
jęła się oceną wniosków złożonych 

podczas naboru na ,,Po-
dejmowanie działalności 
gospodarczej” oraz naboru 
na ,,Rozwijanie działalno-
ści gospodarczej”. Wyniki 
oceny punktowej wniosków 
znajdują się na stronie inter-
netowej.

* Kapituła w Kargowej. W 
czwartek, 19 stycznia br. w Kargo-
wej, odbyło się posiedzenie Kapituły 
Regionu Kozła poświęcone przyjęciu 
preliminarza budżetowego oraz usta-
leniu terminu odbycia Konferencji 
RK. Kapituła ustaliła również osta-
teczny termin i miejsce odbycia gali, 
na której wręczane będą doroczne na-
grody RK.

* Absolutorium zostało udzie-
lone. W czwartek, 9 lutego, w Dą-
brówce Wlkp. odbyła się Konferen-
cja Regionu Kozła, którą prowadził 
starosta RK Jarosław Kaczmarek. 
Na początek sprawozdanie z dzia-
łalności Stowarzyszenia Gmin RP 
Regionu Kozła, które w imieniu sta-
rosty przedstawił dyrektor biura RK, 
Szczepan Sobczak. Z kolei wnioski 
komisji rewizyjnej RK w stosunku 
do sprawozdania przedstawiła Ma-
ria Dobry. Na tej podstawie przyjęto 
sprawozdanie i udzielono absoluto-
rium Staroście oraz Kapitule. Kolej-
nym punktem było przedstawienie 
przez Szczepana Sobczaka budżetu 
Regionu na rok 2017. Po prezentacji 
padło kilka pytań dotyczących m.in. 
strony internetowej i dofinansowa-
nia imprez w regionie. Następnie, 
jednogłośnie uchwalono budżet na 
bieżący rok. Składka sześciu samo-
rządów RK, tworząca budżet, wyno-
si 4 tys. zł rocznie, a w sumie budżet 
opiewa na 24 tys. zł. Następnie pod-

jęto uchwałę o powołaniu do 
życia odznaki Zasłużony dla 
Regionu Kozła. Odznaczenie 
będzie przyznawać wspól-
ny, siedmioosobowy organ 
(Konwent) Stowarzyszenia 
Gmin RP Region Kozła i Lo-
kalnej Grupy Działania RK. 

Powołano również, po dłuższej prze-
rwie, nowy skład Rady Programowej, 
ważnego organu doradczego Stowa-
rzyszenia Gmin RK. Rada zajmuje 
się m.in. opiniowaniem Nagród RK, 
wyznacza kierunki działania Regionu 
itp. W skład Rady obecnie weszli: Ja-
dwiga Hirt (Siedlec), Marek Sołtysik 
(Zbąszyń), Jacek Marciniak (Trzciel), 
Brygida Wróblewska (Kargowa), 
Witold Sypniewski (Babimost), Jan 
Mazur (Zbąszynek), a sekretarzem 
został Szczepan Sobczak (Kargowa). 
Zgodnie z zasadami RK, co dwa lata 
zmienia się starosta RK, kierujący 
jego działalnością. Uroczyste prze-
kazanie władzy wraz z wręczeniem 
Nagród RK i odznaki Zasłużony dla 
RK odbędzie się podczas gali w maju 
br. w Kargowej. Po dotychczasowym 
staroście Jarosławie Kaczmarku z 
Trzciela władzę obejmie burmistrz 
Kargowej Jerzy Fabiś. Konferencję, 
zgodnie ze statutem RK, tworzą wój-
towie/burmistrzowie oraz przewodni-
czący rad gminnych, radni z każdej z 
gmin oraz przedstawiciele organizacji 
społecznych. Każda gmina jest repre-
zentowana w sumie przez pięć osób.

* Pożegnaliśmy mistrza. Z głę-
bokim smutkiem zawiadamiamy, że w 
dniu 15 lutego, w wieku 69 lat zmarł 
mistrz koźlarski Bernard Kasper z 
Przyprostyni. Cześć Jego pamięci!

* Poetycki konkurs. Zespół 
Edukacyjny w Nowym Kramsku 

ogłosił konkurs poetycki dla uczniów 
klas IV–VI szkół podstawowych Re-
gionu Kozła pod hasłem ,,Poeci spod 
znaku Złotej Kwyrli”. Kwyrla lub też 
kwirlejka, kwyrlejka, albo łątewka 
itp., to w gwarze mieszadło z drewna 
służące do przygotowania dań niezbyt 
gęstych, ale wymagających rozmie-
szania. Pomysłodawczynią i głów-
ną organizatorką Złotej Kwyrli jest 
Wioletta Malinowska, nauczycielka z 
Nowego Kramska. Żeby wziąć udział 
w poetyckiej rywalizacji należy nade-
słać jeden utwór poetycki o dowolnej 
tematyce. Adres: Zespół Edukacyjny, 
ul. Szkolna 15; 66-111 Nowe Kramsko 
z dopiskiem na kopercie ,,Złota Kwyr-
la 2017” lub na adres elektroniczny: 
wima1@onet.eu. W zgłoszeniu trzeba 
podać: imię i nazwisko autora wier-
sza, wiek, klasę, szkołę wraz z jej 
adresem, nr telefonu, adres mailowy 
oraz imię i nazwisko prowadzącego 
nauczyciela. Wiersze należy nadesłać 
do 31 marca. Jury pod przewodnic-
twem Wioletty Malinowskiej doko-
na wnikliwej oceny prac i ustali listę 
laureatów, którzy otrzymają dyplomy 
oraz nagrody. Jury dopuszcza możli-
wość przyznania nagród specjalnych. 
Lista laureatów opublikowana zosta-
nie na stronie internetowej Zespołu 
Edukacyjnego w Nowym Kramsku 
oraz w szkolnej gazetce ,,Małolata”. 
Uroczyste podsumowanie i wręczenie 
nagród nastąpi podczas XVII Festi-
walu Kultury Regionalnej w Nowym 
Kramsku, w kwietniu br.

Więcej informacji na stronach: 
www.regionkozla.pl 

oraz www.lgdrk.pl.

opr. Ewa Woś
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RADNI URADZILI, CZYLI 
OBRADY RADY GMINY 
SIEDLEC W TELEGRAFICZNYM 
SKRÓCIE

Budżet uchwalony jednogłośnie! We 
wtorek, 20 grudnia 2016 r., odbyła się 
XXX sesja Rady Gminy Siedlec V 
kadencji 2014 -2018. Uczestniczyło w 
niej 13 radnych spośród 15 członków 
Rady Gminy. Obecni byli też m.in. 
Jacek Kolesiński - wójt gminy 
Siedlec, Hieronim Birk - zastępca 
wójta, Krystyna Lewandowska - 
skarbnik gminy, Wojciech Piątyszek - 
przewodniczący GKRPA, kierownicy 
Urzędu Gminy w Siedlcu, Janusz 
Frąckowiak - starosta wolsztyński, 
Andrzej Wita - przewodniczący 
Rady Powiatu oraz Łucja Olejniczak 
i Tadeusz Mąkosa - członkowie 
Zarządu Powiatu. Podczas tych obrad 
jednogłośnie przyjęto budżet gminy na 
2017 rok. Ponadto podjęto następujące 
uchwały: * w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Siedlec na 2017 
rok (na obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie, tj. 13 głosów – 
za) * w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Siedlec na lata 
2017–2026 (jednogłośnie) * w sprawie 
uchwały budżetowej na 2017 rok 
(jednogłośnie) * w sprawie ustalenia 
opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do 5 
lat w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Siedlec (na obecność 11 
radnych została przyjęta jednogłośnie, 
tj. 11 głosów było za przyjęciem 
projektu uchwały).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. W środę, 28 grudnia 
2016 r., odbyła się XXXI sesja Rady 
Gminy Siedlec V kadencji 2014-
2018. Uczestniczyło w niej 12 
radnych spośród 15 członków Rady 
Gminy oraz m.in. Jacek Kolesiński 
- wójt gminy Siedlec, Hieronim 

Birk - zastępca wójta, Krystyna 
Lewandowska - skarbnik gminy, 
kierownicy Urzędu Gminy w Siedlcu 
oraz Andrzej Wita - przewodniczący 
Rady Powiatu. Podczas obrad podjęto 
następujące uchwały: * w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2016 
rok (na obecność 12 radnych została 
przyjęta jednogłośnie, tj. 12 głosów 
,,za”) * w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Siedlec 
na lata 2016–2026 (jednogłośnie) * w 
sprawie ustalenia wykazu wydatków, 
które nie wygasają z końcem roku 
budżetowego 2016 (jednogłośnie) * w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych 
w miejscowości Kopanica - działka nr 
1381/1 oraz w Jaromierzu - działka nr 
746 (jednogłośnie).

O pożarach i o szpitalu. We wtorek, 24 
stycznia 2017 r., odbyła się XXXII sesja 
Rady Gminy Siedlec V kadencji 2014-
2018. Uczestniczyło w niej 13 radnych 
spośród 15 członków Rady Gminy. 
Obecni byli też m.in. Jacek Kolesiński 
- wójt gminy Siedlec, Hieronim 
Birk - zastępca wójta, Krystyna 
Lewandowska - skarbnik gminy, sołtysi, 
kierownicy Urzędu Gminy w Siedlcu 
oraz Andrzej Wita - przewodniczący 
Rady Powiatu, Łucja Olejniczak, 
Tadeusz Mąkosa - członkowie Zarządu 
Powiatu, Sławomir Śnita – zastępca 
komendanta powiatowego PSP i 
Tadeusz Tofel - dyrektor SP ZOZ 
w Wolsztynie. W interpelacjach i 
wnioskach radny A. Skiba podniósł 
sprawę budowy wodociągu w Wielkiej 
Wsi oraz przydomowych oczyszczalni 
pytając „czy coś w tych tematach się 
dzieje?”. Natomiast radny R. Winiarz 
zasygnalizował o zepsutym hydrancie 
w Belęcinie.
W czasie obrad ogłoszone zostały 
wyniki konkursu „Piękna Wieś Gminy 
Siedlec 2016 r.”. Podczas ich ogłaszania 
wójt Jacek Kolesiński wraz z zastępcą 
przewodniczącego Rady Gminy R. 
Winiarzem wręczali laureatom dyplomy 

i czeki okolicznościowe serdecznie 
gratulując i życząc dalszych sukcesów. 
W dalszej części obrad przedstawiona 
została informacja na temat stanu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
w gminie, którą zreferował zastępca 
komendanta powiatowego PSP 
w Wolsztynie, mł. bryg. mgr inż. 
Sławomir Śnita. Przedstawiona została 
również informacja o działalności SP 
ZOZ w 2016 roku oraz o realizacji 
zadań związanych z dostosowaniem 
szpitala do wymogów określonych 
prawem, którą przedstawił Tadeusz 
Tofel, dyrektor SP ZOZ w Wolsztynie. 
Ponadto podjęto następujące uchwały: 
* w sprawie zmian uchwały budżetowej 
na 2017 rok (na obecność 12 radnych 
została przyjęta jednogłośnie, tj. 12 
głosów było ,,za”) * w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Siedlec na lata 2017–2026 
(jednogłośnie) * w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Gminy Siedlec na 
2017 rok (jednogłośnie) * w sprawie 
przyjęcia planów pracy stałych Komisji 
Rady Gminy Siedlec na 2017 rok (na 
obecność 11 radnych została przyjęta 
jednogłośnie).

* Radni chcą łączyć GOK i 
Bibliotekę Publiczną. We wtorek, 
21 lutego 2017 r., odbyła się XXXIII 
sesja Rady Gminy Siedlec V kadencji 
2014-2018. Uczestniczyło w niej 13 
radnych spośród 15 członków Rady 
Gminy Siedlec. Obecni byli także 
m.in. Jacek Kolesiński - wójt gminy 
Siedlec, Hieronim Birk - zastępca 
wójta, Krystyna Lewandowska - 
skarbnik gminy, E. Konieczek - prezes 
koła ZNP, sołtysi, kierownicy Urzędu 
Gminy w Siedlcu oraz Andrzej Wita - 
przewodniczący Rady Powiatu.
W punkcie interpelacje i wnioski 
głos zabrał radny A. Skiba pytając 
o możliwości samorządu gminnego 
w pomocy mieszkańcom, którzy nie 
mają możliwości przyłączenia się do 
kanalizacji zbiorowej, w instalację 
oczyszczalni przydomowych lub 
kontenerowych dla zespołów domów 

oraz uzyskanie dotacji, środków 
pomocowych do ich zainstalowania. 
Z kolei radny E. Piątek zwrócił się 
o pisemne udzielenie wyjaśnienia 
w sprawie realizacji inwestycji 
dotyczącej ścieżki pieszo-rowerowej 
z Żodyniu do Kopanicy. W dalszej 
części obrad przystąpiono do podjęcia 
następujących uchwał: * w sprawie 
zmian uchwały budżetowej na 2017 
rok (na obecność 13 radnych została 
przyjęta jednogłośnie, tj. 13 głosów 
było ,,za”) * w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Siedlec w 2017 roku” (12 - za, 1 - 
wstrzymujący) * w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie od 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział w Poznaniu działki ozn. ewid. 
nr 390/2, położonej w Kiełpinach o 
powierzchni 1,0000 ha (jednogłośnie) 
* w sprawie zamiaru połączenia 
samorządowych instytucji kultury – 
Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu 
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Siedlcu w jedną instytucję kultury o 
nazwie Gminny Ośrodek Kultury w 
Siedlcu (jednogłośnie) * w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego (jednogłośnie) * 
w sprawie włączenia Publicznego 
Przedszkola w Jażyńcu z siedzibą 
Jażyniec 2 do Zespołu Przedszkola, 
Szkoły Podstawowej w Kopanicy 
z siedzibą Kopanica ul. Szkolna 2 
(jednogłośnie) * w sprawie utworzenia 
Zespołu Publicznych Przedszkoli w 
Tuchorzy (jednogłośnie) * w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia wójta gminy 
Siedlec (12 - za, 1 - wstrzymujący) * w 
sprawie diet dla radnych Rady Gminy 
Siedlec (12 - za, 1 - wstrzymujący) * 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla sołtysów 
z terenu gminy Siedlec (12 - za, 1 - 
wstrzymujący).
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie informuje, 
że w celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku złożenia 
zeznań rocznych za 2016 rok, pracownicy Urzędu Skar-
bowego w Wolsztynie będą w dniu 17 marca pełnić dy-
żur w Urzędzie Gminy w Siedlcu, od godz. 9.00 do godz. 
13.00. W czasie tego dyżuru będą udzielać informacji na 
temat możliwości składania zeznań podatkowych drogą 
elektroniczną oraz przyjmować zeznania podatkowe.

ZŁÓŻ PIT-a W SIEDLCU!
Wójt Gminy Siedlec in-

formuje, że Gmina Siedlec 
otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 500 tys. 350 zł ze 
środków budżetu państwa w 
ramach programu wielolet-
niego pod nazwą „Program 
rozwoju gminnej i powiato-

wej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”. W ramach 
tegoż dofinansowania gmina 
Siedlec zrealizowała zadanie 
pn. „Budowa i przebudowa 
odcinka drogi gminnej wraz z 
budową kanalizacji deszczo-
wej w Grójcu Małym.”

PÓŁ MILIONA NA DROGĘ
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PIĘKNE WSIE W NASZEJ GMINIE
We wtorek, 24 stycznia, podczas 

XXXII Sesji Rady Gminy Siedlec, 
ogłoszone zostały wyniki konkursu 
„Piękna Wieś Gminy Siedlec 2016”. 
W konkursie udział wzięły wszyst-
kie miejscowości gminy. Komisja 
Konkursowa stwierdziła, że wzrósł 
poziom estetyki miejscowości wiej-
skich. Zauważono dużą dbałość o 
sale wiejskie i otoczenie sal oraz o 
tereny zielone wokół innych miejsc 
użyteczności publicznej. Widać za-
tem (dosłownie), że wzrosła aktyw-
ność społeczna! Odnotowano bardzo 
dużo lokalnych inicjatyw mieszkań-
ców, które służą systematycznemu 
wzrostowi rozwoju lokalnego.

Współzawodnictwo w konkur-
sie ,,Piękna Wieś”, zgodnie z regu-
laminem, prowadzone było w trzech 
grupach. Komisja konkursowa do-
konała lustracji zgłoszonych wsi w 
dniach: 20–22 września 2016 r. Ob-
jazd poprzedzony był informacją dla 
sołtysa wsi o terminie objazdu. Za-
interesowanie konkursem ze strony 
zgłoszonych wsi było bardzo duże. 
Po posumowaniu punktów wyniki 
były następujące:

* wyróżnienia i po 600 złotych na-
grody otrzymały następujące wsie: 

Kiełpiny - 106 pkt, 
Tuchorza - 100 pkt,
Reklin-Reklinek - 96 pkt, 

Boruja, Jaromierz, Kopanica 
– po 93 pkt, 
Nieborza, Jażyniec – po 92 pkt, 
Wąchabno - 90 pkt, 
Mała Wieś - 87 pkt, 
Kiełkowo - 85 pkt, 
Wielka Wieś, Belęcin 
– po 79 pkt, 
Nowa Tuchorza - 75 pkt, 
Karna – 73 pkt, 
Mariankowo - 69 pkt, 

* GRUPA III – udział wzięło 
osiem sołectw: 

III miejsce - Wojciechowo 
(96 pkt, kwota nagrody 
1.200 zł), 
II miejsce - Grójec Wielki 
(113 pkt, nagroda 1.400 zł), 
I miejsce - Grójec Mały 
(124 pkt, nagroda 1.600, zł),

* GRUPA II – udział wzięło 
10 sołectw: 

III miejsce - Stara Tuchorza 
(102 pkt, nagroda 1.300 zł), 
II miejsce - Godziszewo 
(112 pkt, nagroda 1.500 zł), 
I miejsce - Zakrzewo 
(123 pkt, nagroda 1.700 zł),

* GRUPA I – udział wzięło 
siedem sołectw: 

III miejsce - Żodyń 
(107 pkt, nagroda 1.400 zł), 
II miejsce - Siedlec 
(115 pkt, nagroda 1.600 zł), 
I miejsce - Chobienice 
(122 pkt, nagroda 1.800 zł).

WARSZTATY Z MODERATORAMI

W związku z powszechnością zatrudnienia obcokrajowców, Urząd 
Gminy przypomina o obowiązku zameldowania powyższych 
osób w miejscu ich przebywania. 
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej jest zobowiązany zameldować się w 
miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia 

przybycia do tego miejsca. 
Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany 

zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu 
licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Nie dopełnienie ciążącego na nim 

obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.
Zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Gmina Siedlec przystąpiła do opracowa-
nia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi dla 
czterech miejscowości: Siedlec, Jażyniec, 
Wąchano i Grójec Wielki przy udziale tzw. 
Moderatorów Odnowy Wsi. Pierwszy etap 
– wizja lokalna – odbył się w sobotę, mo-
deratorzy dokonali objazdu, dokumentacji 
fotograficznej sołectw oraz przeprowa-
dzili rozmowy z sołtysami i przedstawi-
cielami sołectw. Kolejnym etapem były 
dwudniowe warsztaty. 14 lutego, w godzi-
nach popołudniowych, w sali wiejskiej w 
Grójcu Wielkim odbył się pierwszy dzień 
warsztatów, podczas których sołtysi wraz 
z grupą mieszkańców rozpoczęli pracę 
nad tworzeniem strategii - oceniali walory 
swoich miejscowości, mocne i słabe stro-

ny sołectwa oraz szanse i zagrożenia. Nad 
przebiegiem prac czuwali moderatorzy, 
którzy udzielali wsparcia mieszkańcom w 
wykreowaniu wizji wsi oraz pomagali na-
być umiejętności przeprowadzania oceny 
zasobów, jak i potencjału rozwojowego 
wsi, jakości i standardu życia w sołectwie. 
Dwa dni później, w sali wiejskiej w Grójcu 
Wielkim rozpoczął się drugi dzień warsz-
tatów sołeckich z moderatorami. Sołtysi 
wraz z mieszkańcami czterech sołectw (Ja-
żyniec, Siedlec, Wąchabno i Grójec Wiel-
ki) pracowali nad Sołecką Strategię Roz-
woju swoich miejscowości oraz tworzyli 
plany krótko i długoterminowe.



7

W piątek, 17 lutego obchodziliśmy w gminie 
Siedlec 98. rocznicę Powstania Wielkopolskie-
go. Uroczystości poprzedziło złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich w Siedlcu przez wójta gminy 
Siedlec Jacka Kolesińskiego, zastępcę wójta 
- Hieronima Birka oraz skarbnika gminy - Kry-
stynę Lewandowską. Później, o godz. 11.00, w 
kościele parafialnym w Zakrzewie, ksiądz pro-
boszcz Tomasz Kolinski wraz z księdzem Toma-
szem Tomczakiem, proboszczem z Tuchorzy, 
odprawili mszę świętą w intencji Powstańców 
Wielkopolskich. Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością m.in.: Tobiasz Wiesiołek – dyrektor 
Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Błażeja 
Pardy, starosta wolsztyński – Janusz Frącko-
wiak, przewodniczący Rady Powiatu – Andrzej 
Wita oraz radni powiatowi, burmistrz Wolszty-
na – Wojciech Lis oraz zastępca wójta gminy 
Przemęt – pan Mariusz Silski. Obecni byli też 
przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego: członek Zarządu Główne-
go TPPW w Poznaniu - Zdzisław Kościański, 
Antoni Fornalski – prezes TPPW w Przemęcie, 
który jednocześnie reprezentował Zarząd Głów-
ny i Zarząd Wojewódzki TPPW w Poznaniu oraz 
Zbigniew Kowalewicz – prezes Wolsztyńskiego 
Koła TPPW. Wojskową Komendę Uzupełnień 
reprezentował kapitan Dariusz Kaźmierowski, a 
Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Wolsz-
tynie - bryg. mgr inż. Sławomir Śnita. W naszej 
uroczystości uczestniczyli również członkowie 
siedleckiego Koła TPPW, przedstawiciele Koła 
Rencistów i Emerytów z Siedlca oraz prezes Za-
rządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Siedlcu – Maciej Tomalik. Gościliśmy rów-
nież przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych 
w Wolsztynie, radnych gminnych, kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, dyrekto-
rów szkół i przedszkoli, przedstawicieli stowa-
rzyszeń, sołtysów, młodzież szkolną, potomków 
Powstańców Wielkopolskich oraz mieszkańców 
naszej gminy. Władze Gminy Siedlec reprezen-
towane były przez wójta – Jacka Kolesińskiego 
oraz przewodniczącego Rady Gminy – Andrzeja 
Kaźmierczaka. Uroczystość uświetniły sztanda-
ry instytucji i organizacji działających na naszym 
terenie: Rady Gminy Siedlec, Zarządu Gminne-
go ZOSP RP, poszczególnych jednostek OSP, 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, Banku Spółdzielczego, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, zespołów szkół z terenu 
gminy, Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie oraz Cechu 
Rzemiosł Różnych. 

Po mszy świętej delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów na grobach Powstańców Wielkopol-
skich spoczywających na cmentarzu w Zakrze-
wie. Dalsza część gminnych obchodów miała 
miejsce w sali sportowej ZPSPiG w Belęcinie. 
Tam, po powitaniu zaproszonych gości i wszyst-
kich zebranych przez Alicję Iwasiewicz – dyrek-
torkę ZPSPiG w Belęcinie, głos zabrali kolejno 
wójt Jacek Kolesiński, dyrektorka GOK Siedlec 
– Agnieszka Kędziora, starosta – Janusz Frącko-
wiak, członek ZG TPPW w Poznaniu - Zdzisław 

Kościański, dyrektor Biura Poselskiego Posła 
Błażeja Pardy – Tobiasz Wiesiołek oraz prezes 
TPPW Koło Siedlec – Dariusz Poszwiński.

Wójt gminy Siedlec w swoim wystąpieniu 
opowiedział o bogatym dziedzictwie historycz-
nym naszych ziem. Przybliżył historię rodu Miel-
żyńskich oraz opowiedział o czapce Legionów 
Polskich „Maciejówce”, którą stworzył hrabia 
Maciej Mielżyński. Przypomniał również o tym, 
że po Powstaniu Polacy i Niemcy żyli razem na 
naszych ziemiach. Podkreślił, że dla Wielko-
polan Bóg – Honor i Ojczyzna są nadal bardzo 
ważne. Wójt zaznaczył w swoim wystąpieniu 
znaczenie gospodarki oraz otwartość na innych. 
Z kolei aspekt kulturowy Powstania przybliżyła 
zebranym Agnieszka Kędziora, a starosta Ja-
nusz Frąckowiak podziękował za to, że upa-
miętniamy naszych przodków, którzy walczyli o 
wolność. Natomiast Zdzisław Kościański wyraził 
nadzieję, że wszyscy obecni na sali nadal będą 
kontynuować pamięć o Powstaniu Wielkopol-
skim. Podkreślił, że o pamięci świadczą filmy o 
Powstaniu oraz działalność Kół i Stowarzyszeń. 
Przypomniał o zasługach dla Powstania, za któ-
rymi stoją prości ludzie. Podkreślił, że nasze ini-
cjatywy są pobudzające i o tym, że możemy się 
cieszyć, że nasi przodkowie byli Powstańcami. 
Wspomniał również o setnej rocznicy Powstania, 
która przypada za dwa lata. Obecny na uroczy-
stości dyrektor Biura Poselskiego Posła Błażeja 
Pardy – Tobiasz Wiesiołek zauważył, że nasze 
zaangażowanie w obchody Powstania jest praw-
dziwe. Był podbudowany, że tyle stowarzyszeń, 
instytucji i osób bierze udział w uroczystości. 
Dariusz Poszwiński, prezes TPPW Koło Siedlec, 
podziękował księdzu proboszczowi Tomaszo-
wi Kolinskiemu za homilię, która podbudowała 
obecnych. Następnie opowiedział o drużynach 
powstańczych z gminy Siedlec oraz o walkach 
na terenie gminy Siedlec, które trwały do mo-
mentu rozejmu na moście w Kopanicy, w dniu 
27.02.1919 roku.

Listy okolicznościowe na obchody 98. rocz-
nicy Powstania Wielkopolskiego nadesłali: Ma-
ria Małgorzata Janyska – posłanka na Sejm RP 
oraz Marek Woźniak - marszałek województwa 
wielkopolskiego. W trakcie gminnych uroczy-
stości rozstrzygnięto konkurs plastyczny, który 
nieprzerwanie towarzyszy naszym obchodom. 
Dariusz Poszwiński odczytał protokół Komisji 
Konkursowej, a następnie razem z wójtem Jac-
kiem Kolesińskim wręczył nagrody i dyplomy 
laureatom. To nie koniec, bo dzieci i młodzież 
z Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Belęcinie przygotowały wzruszają-
cy słowno-muzyczno-taneczny występ artystycz-
ny. Całość wrażeń artystycznych dopełnił występ 
gimnazjalistów ze szkoły w Belęcinie, którzy w 
przepięknych strojach szlacheckich zatańczyli 
Poloneza. Na zakończenie uroczystości Alicja 
Iwasiewicz opowiedziała jeszcze o roli kobiet w 
Powstaniu Wielkopolskim oraz o przygotowaniu 
tegorocznych obchodów. Słowa podziękowań za 
wspaniałą uroczystość w stronę organizatorów i 
gości skierował też wójt Jacek Kolesiński.

GMINNE OBCHODY 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
GMINNE OBCHODY 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
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W środę, ósmego lutego, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Siedlcu, odbyła 
się uroczystość wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Za 
2016 rok odznaczonych zostało 17 
par małżeńskich, jednak nie wszy-
scy jubilaci mogli przybyć na uro-
czystość. Parom małżeńskim medale 
wręczył i złożył życzenia wójt gminy 
Jacek Kolesiński razem z przewod-
niczącym rady gminy Andrzejem 
Kaźmierczakiem. Gratulacjom i ży-
czeniom nie było końca. Uroczystość 
uświetnił występ zespołu Marcina 

Szczechowiaka. Kto odebrał meda-
le? Postanowieniem Prezydenta RP, 
Medalem Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie odznaczone zostały na-
stępujące pary małżeńskie: Maria 
i Kazimierz Adamczakowie z Jaro-
mierza, Sigrid i Konstanty Berezow-
scy z Borui, Cezaria i Wacław Ja-
kusiewiczowie z Jaromierza, Anna 
i Franciszek Kocurowie z Jażyńca, 
Halina i Stefan Lewandowscy z Ma-
riankowa, Krystyna i Jan Materno-
wie z Tuchorzy, Janina i Łucjan Ma-
ternowie ze Starej Tuchorzy, Maria 

i Kazimierz Miśkowie z Jażyńca, 
Zofia i Czesław Napierałowie z Kieł-
kowa, Janina i Bronisław Nawraca-
łowie z Kopanicy, Krystyna i Zdzi-
sław Paszkowscy z Żodynia, Zofia 
i Kazimierz Rajewscy z Belęcina, 
Helena i Józef Ratoniowie z Siedlca, 
Ewa i Marian Śmiałkowie z Siedlca, 
Janina i Florian Śmiałkowie z Grój-
ca Małego, Krystyna i Włodzimierz 
Walkowiakowie z Grójca Małego 
oraz Jadwiga i Edward Wolnikowie 
z Jażyńca. 
Gratulujemy!

Medale za 50-letni staż małżeński

Krystyna i Jan Maternowie Janina i Łucjan Maternowie

Zofia i Kazimierz Rajewscy Halina i Stefan Lewandowscy
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Janina i Florian Śmiałkowie Krystyna i Zdzisław Paszkowscy

Anna i Franciszek Kocurowie Jadwiga i Edward Wolnikowie

Zofia i Czesław Napierałowie Ewa i Marian Śmiałkowie

Maria i Kazimierz Miśkowie Janina i Bronisław Nawracałowie
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Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tuchorzy

2.01. - „Kolędnicy Misyjni” w Przedszkolu w 
Tuchorzy oraz w Kiełpinach (kółko 
religijne); udział w akcji pod hasłem 
„Góra Grosza”. Klasy 0–III uzbiera-
ły 282,87 zł, a najwięcej zebrał od-
dział przedszkolny grupa „Motylki” 
- 101,89 zł,

3.01. - „Kolędnicy Misyjni” w Przedszkolu 
w Starej Tuchorzy (kółko religijne),

4.01. - „Kolędnicy misyjni”, kolędowanie w 
klasach naszej szkoły,

11.01. - spotkanie wolontariuszy WOŚP z 
policją; udział „Kolędników Misyj-
nych” w konkursie na album z kolę-
dowania (Archidiecezjalne Centrum 
Misyjne, Siostry Misjonarki Św. Pio-
tra Klawera, Poznań),

12.01. - mistrzostwa Gminy Siedlec w piłce 
ręcznej chłopców, nasza drużyna za-
jęła trzecie miejsce; wyjazd „Kolęd-
ników Misyjnych”na Misyjny Dzień 
Dziecka do Śremu i odbiór nagrody 
za album,

15.01. - Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy zagrała też i u nas! Po raz ko-
lejny Zespół Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Tuchorzy podjął się 
organizacji finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, któremu to-
warzyszyło moc atrakcji. Tradycyj-
nie przy sali wiejskiej w Tuchorzy 
zgromadziły się tłumy, by wspierać 

fundację Jerzego Owsiaka. Imprezę 
otworzył bieg „Policz się z cukrzycą 
i ucz się pierwszej pomocy”. Poka-
zową lekcję pierwszej pomocy za-
prezentowała szkolna pielęgniarka 
M. Niewiadomska. By odzyskać 
utraconą energię można było skosz-
tować przepysznej grochówki, na 
której produkty składali się wszyscy 
pracownicy szkoły, mięso ufundowa-
ło Rzeźnictwo Zyguła, a wykonanie 
należało do obsługi kuchni szkoły. 
Jak zwykle ogromnym zainteresowa-
niem cieszyła się kawiarenka, w któ-
rej smakowano przepysznych ciast 
upieczonych przez rodziców naszych 
uczniów. Nowością w tym roku był 
stolik ze swojskim jadłem, w którym 
można było zakupić pajdę chleba ze 
smalcem i z kiszonym ogórkiem. 
Oprócz tego zainteresowani mogli 
skorzystać z usług fotografa, a dzie-
ci mogły udekorować swoje buźki 
pięknymi malunkami lub zakupić 
skręcony balon. Najwięcej emocji 
towarzyszyło licytacji, podczas któ-
rej zebrano najwięcej, bo aż 5.015 zł. 
Atrakcjami towarzyszącymi tej im-
prezie były m.in. występy uczniów 
naszej szkoły i gości, pieczenie kieł-
basek przy ognisku, puszczanie lam-
pionów - światełka do nieba. Każdy 
mógł podziwiać i zakupić prace 
plastyczne wykonane przez dzieci. 
Gdyby nie ogromne zaangażowanie 
rodziców, nauczycieli, pracowników, 
uczniów, wolontariuszy oraz wielu 
sponsorów, nie udałoby się zebrać 
tak pokaźnej sumy (ok. 15.564 zł!). 

Chcemy serdecznie podziękować 
wszystkim za pomoc, a w szcze-
gólności (kolejność przypadkowa): 
przedszkolakom z Tuchorzy wraz z 
paniami, OSP Tuchorza, Rzeźnic-
twie Zyguła, ZPM Mlecz Wolsztyn, 
Hurtowni „Zuzia Bis”, Przetwórstwu 
Ryb Piątek w Siedlcu, Wiejskiej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
w Starej Tuchorzy, Inkas Wolsztyn, 
GOK Siedlec, Szkole Muzycznej 
LATINA, zespołowi muzycznemu 
TUCHORZACY, Tomaszowi Szcze-
chowiczowi (Zbąszyńskie Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji), Grze-
gorzowi Kania (Piekarnia Boru-
ja), Eugeniuszowi Wajs (Wajsmot 
Wolsztyn), H. W. Kędziora (Super 
Sklep Tuchorza), Andrzejowi Pio-
sikowi (Chłodnictwo - Klimatyza-
cja), Małgorzacie Gintrowicz (Salon 
Kosmetyczny Margerita), Piotrowi 
Apiecionkowi, Henrykowi Ratajcza-
kowi, Dorocie Kuczyk, Katarzynie i 
Piotrowi Wogom, Kindze i Januszo-
wi Piątyszkom, Justynie Piaskowej, 
Wiesławowi Matysikowi, Danieli 
Hamrol, Markowi Matysikowi, Ada-
mowi Kłosińskiemu, Mateuszowi 
Przybyle, Robertowi Szuwarskiemu, 
Zdzisławowi Wicie, Adamowi Świ-
tale (Fotograf Świtała), restauracji 

„Klos” (chyba Kłos??? - drozd), pań-
stwu Plotka, państwu Janowskim, 
państwu Parniewicz, państwu Ka-
sprzak, państwu Kordus, państwu 
Szczepaniak, państwu Furmaniak, 
państwu Prządka, państwu Kalina, 
państwu Kowalewskim, państwu So-
bel oraz państwu Pusiak. DZIĘKU-
JEMY wszystkim za ogromny dar 
serca: upieczenie przepysznych ciast, 
ufundowanie wartościowych fantów, 
czynny udział w licytacji oraz samą 
obecność podczas imprezy. Do zoba-
czenia za rok!,

17.01. - Dzień Babci i Dziadka, uroczystość 
w klasie I b SP; mistrzostwa Gminy 
w piłce ręcznej dziewcząt. Uczenni-
ce naszego gimnazjum wywalczyły 
trzecie miejsce,

18.01. - konkurs Samorządu Uczniowskiego 
Gimnazjum pod hasłem „Pani Zima”; 
nasza placówka była gospodarzem 
XIII Gminnego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek „Gloria in excelsis deo”, 
w którym udział wzięli uczniowie 
szkół gminy Siedlec wraz z opieku-
nami. Młodzi artyści zaprezentowali 
bardzo ciekawe interpretacje trady-
cyjnych polskich kolęd. Niektórzy 
sami grali na instrumentach przez co 
poziom festiwalu był bardzo wysoki. 
Spośród tych najlepszych w naszych 
szkołach profesjonalne jury wybrało 
najcenniejsze perełki. Nagrodami fe-
stiwalu były Złota, Srebrna i Brązo-
wa Nuta oraz wyróżnienia w trzech 
kategoriach wiekowych. Jury w skła-
dzie: Joanna Mikołajczak - Orwat, 
Janusz Darmonos i Janusz Musielak 

przyznało nagrody następującym 
uczniom: * szkoła podstawowa, kat. 
I - Złota Nuta – Estera Gemba (Belę-
cin), Srebrna Nuta - Jagoda Lisiewicz 
(Kopanica), Brązowa Nuta - Nadia 
Kaminiarczyk (Tuchorza), wyróż-
nienie - Zofia Ceglarek (Siedlec) * 
szkoła podstawowa, kat. II - Złota 
Nuta – Zofia Chmielak (Belęcin), 
Dominik Kierecki (Siedlec), Srebr-
na Nuta - Julia Prządka (Kopanica), 
Brązowa Nuta - Julia Prządka (Ko-
panica), wyróżnienie - Paulina Rze-
tecka (Chobienice) * gimnazjum kat. 
III – Złota Nuta - Milena Ball (Sie-
dlec), Srebrna Nuta - Martyna Pła-
wińska (Tuchorza), Katarzyna Kacz-
marek (Kopanica), Brązowa Nuta 
- Wiktoria Merda (Tuchorza), Kamil 
Pyszkowski (Siedlec), wyróżnienie 
- Jakub Staszyk (Chobienice). Tego-
roczny festiwal uświetnił też występ 
naszych uczniów przygotowanych 
przez Joannę Mikołajczak - Orwat. 
Zespół i soliści zagrali na gitarach 
kilka kolęd i piosenek świątecznych. 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom 
i uczestnikom. Dziękujemy dyrekcji 
szkoły, jury, opiekunom, sponsorom 
i wszystkim innym, którzy pomogli 
w organizacji i przebiegu XIII Festi-
walu Kolęd i Pastorałek „Gloria In 
Excelsis Deo”,

20.01. - konkurs Samorządu Uczniowskie-
go Gimnazjum pod hasłem „Kto na 
zdjęciu?”; Dzień Babci i Dziadka w 
oddziale przedszkolnym „Rybki”; 
„Spotkanie z kolędą” – wieczór zor-
ganizowany przez społeczność szkol-
ną, radę sołecką, koło gospodyń oraz 
zespół TUCHORZACY. Tematem 
przewodnim spotkania było wspólne 

kolędowanie, które jest jedną z naj-
piękniejszych polskich tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia. Uczniowie klas 
czwartych przedstawili Jasełka przy-
gotowane wraz z wychowawcami: 
Katarzyną Pawliczak i Anną Wołek. 
Chór Tuchorzacy, prowadzony przez 
Roberta Wawrzyńskiego, zaśpiewał 
kilka kolęd, które były doskonałym 
wstępem do wspólnego kolędowania. 
Uroczystość uświetnił swoim wystę-
pem zespół gitarowy przygotowany 
przez Joannę Mikołajczak-Orwat, w 
którym grają nasi uczniowie. Nie-
oceniony wkład w przygotowanie 
uroczystości wnieśli też nasi wolon-
tariusze wraz opiekunami: Jolantą 
Pławińską i Agnieszką Drzewiecką. 
Na spotkanie licznie przybyli rodzice 
głównie klas czwartych, mieszkańcy 
wsi oraz zaproszone przez wolonta-
riat osoby starsze i samotne. W prze-
rwach można było zjeść pyszne cia-
sto upieczone przez rodziców, wypić 
kawę przygotowaną przez panie z 
Koła Gospodyń i Rady Sołeckiej 
oraz wspólnie porozmawiać. Bardzo 
dziękujemy za miło spędzony z nami 
czas i zapraszamy na następny „Wie-
czór z pieśnią”,

23.01. - wystawienie Jasełek dla rodziców 
przez klasę I a,

24.01. - Dzień Babci i Dziadka w klasach I a, 
II a i II b szkoły podstawowej,

25.01. - Dzień Babci i Dziadka w oddziale 
przedszkolnym „Motylki”,

26.01. - Rada Pedagogiczna (podsumowanie 
semestru) i zebrania z rodzicami,

28.01.-12.02. - początek zimowych ferii,
13-17.02. – żywa gazetka pamięci Powstania 

Wielkopolskiego,
22.02. - szkoleniowa Rada Pedagogiczna.

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Belęcinie

Grudzień 2016:
16.12. - Zuzanna Antkowiak, Anna Błoch, 

Karolina Gaweł uczestniczyły w 
Gminnym Konkursie Wiedzy o AIDS 
. Anna Błoch z klasy III gimnazjum 
zajęła w nim drugie miejsce,

17.12. - nasi uczniowie wystąpili podczas 
Koncertu Charytatywnego pod ha-
słem „Kolędowanie z Madzią i 
Niną”,

20.12. - występy zuchów w przedstawieniu 
bożonarodzeniowym pt. „Święty Mi-
kołaj w przedszkolu w Belęcinie”.

Styczeń 2017:
2.01. - odbył się występ Filharmonii Zielono-

górskiej pt. „W smyczkowej rodzinie 
– skrzypce, wiolonczela, kontrabas”,

05.01. - Zuzanna Antkowiak uczestniczy-
ła w regionalnym etapie Konkursu 
Języka Niemieckiego zorganizowa-
nego przez Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka Niemieckiego w 
Poznaniu,

6.01. - po mszy św. w kościele parafialnym w 
Zakrzewie nasi uczniowie przedsta-
wili „Jasełka bożonarodzeniowe”,

12.01. - w Belęcinie odbyły się Mistrzo-
stwa Gminy Siedlec w Piłce Ręcznej 
Chłopców,

13.01. - odbył się etap międzyszkolny Ligi 
Matematyczno-Chemicznej zorga-
nizowanej przez ZSO w Wolszty-
nie. Uczestniczyli w nim: Wiktor 
Piechowiak, Zuzanna Antkowiak, 
Radosław Śledź, Anna Błoch i Ma-
teusz Idziejczak. Do finału zakwali-
fikowali się Anna Błoch oraz Wiktor 
Piechowiak,

15.01 - nasza szkoła uczestniczyła w XXV fi-
nale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Dzięki ofiarności miesz-
kańców zebraliśmy 2.292,52 zł,

17.01. - drużyna dziewcząt gimnazjum zajęła 
drugie miejsce w Gminnym Turnieju 
Piłki Ręcznej Dziewcząt i tym sa-

mym zakwalifikowała się do dalszej 
rywalizacji; odbył się etap szkolny 
Konkursu „Salamandra – Ptaki Pol-
skie”, w którym uczestniczyło 10 
uczniów,

18.01. - odbył się XIII Gminny Festiwal Ko-
lęd i Pastorałek – Złote Nuty zdoby-
ły: Estera Gęba i Zofia Chmielak. W 
Festiwalu uczestniczyły również Ada 
Śmigielska i Zuzanna Kalitka,

19.01. - w Gminnym Turnieju Piki Ręcz-
nej Chłopców nasi uczniowie zajęli 
pierwsze miejsce,

20.01. - Wiktor Piechowiak z klasy III gim-
nazjum uczestniczył w rejonowym 
etapie Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego,

26.01. - drużyna piłki ręcznej dziewcząt z 
naszego gimnazjum zajęła trzecie 
miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Wolsztyńskiego.

Luty 2017:
13.02. - odbył się występ Filharmonii Zielo-

nogórskie pt. „Opowieści Szechere-
zady – muzyka z Dalekiego Wscho-
du”,

16.02. - Szymon Piechowiak z klasy V 
uczestniczył w rejonowym etapie 
Wojewódzkiego Konkursu Przyrod-
niczego, który odbył się w Lesznie; 
Korneliusz Berger z klasy II gim-
nazjum zakwalifikował się do etapu 
wojewódzkiego Konkursu Przyrod-
niczego „Salamandra”; nasi ucznio-
wie uczestniczyli w Powiatowych 
Mistrzostwach w Piłce Ręcznej 
Szkół Podstawowych Chłopców,

17.02. - w naszej szkole odbyły się gminne 
obchody 98. rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego,

22.02. - prezentacja projektu edukacyjnego 
pt. „Powstanie Wielkopolskie”,

23.02. - w naszej szkole odbyła się dyskoteka 
karnawałowa zorganizowana przez 
Samorząd Uczniowski.
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Kalendarium Zespołu Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Siedlcu

Styczeń 2017:
3.01. - koncert muzyczny pt. „W smycz-

kowej rodzinie – mały, większy i 
największy”,

5.01. - akcja „Kolędnicy”,
11. 01. - drużyna dziewcząt z naszej 

szkoły zajęła pierwsze miejsce w 
Gminnych Mistrzostwach piłki 
ręcznej, które rozegrano w Belę-
cinie,

12.01. - drużyna chłopców z klas VI 
zajęła pierwsze miejsce w Gmin-
nych Mistrzostwach piłki ręcznej 
chłopców szkół podstawowych,

13.01. - dyskoteka karnawałowa zorga-
nizowana przez klasy III gimna-
zjum; występ dziewcząt z klasy 
III b gimnazjum z „Kabaretu 
niedoskonałego” ze sztuką pt. 
„Szkoła”,

15.01. - koncert naszych uczniów pod-
czas finału WOŚP,

17.01. - drużyna dziewcząt zajęła pierw-
sze miejsce w Gminnych Mi-
strzostwach piłki ręcznej. Skład 
drużyny reprezentującej ZSPiG 
w Siedlcu: Sara Matysik, Patry-
cja Walczak, Klaudia Dolata, Ola 
Piątyszek, Agata Kujbida, Kin-
ga Napierała, Alicja Matysiak, 
Martyna Kaczmarek, Kinga Wi-
śniewska, Karolina Cicha, Marta 
Ceglarek oraz Martyna Walczak i 
Maria Lewandowska,

18.01. - XIII Gminny Festiwal Kolęd i 
Pastorałek w Tuchorzy - Zofia 
Ceglarek (kl. II a) zdobyła wy-
różnienie w kategorii klas I-III, 
Dominik Kierecki (IV a) – I 
miejsce w kategorii klas IV-VI, 
Milena Ball (III b gimnazjum) – I 
miejsce w kategorii gimnazjum, 
Kamil Pyszkowski (III a gimna-
zjum) – III miejsce w kategorii 
gimnazjum,

19.01. - drużyna chłopców z gimnazjum 
zajęła trzecie miejsce w Gmin-
nych Mistrzostwach piłki ręcznej. 
Skład reprezentujący ZSPiG: Fi-
lip Kozina, Michał Maciaszczyk, 
Nikodem Górny, Fabian Karman, 
Mateusz Łukaszewski, Oskar 
Czerniak, Adrian Żok, Ksawery 

Augustyniak, Sebastian Woźny, 
Maciej Heinrich, Sebastian For-
nalkiewicz i Jakub Jaworski,

21.01. - szkolny chór śpiewał kolędy 
podczas mszy świętej w kościele 
parafialnym,

24.01. - wyjazd klasy VI b na kręgle do 
Babimostu,

25.01. - balik karnawałowy dla uczniów 
z klas I-III,

26.01. - drużyna dziewcząt zajęła pierw-
sze miejsce w Powiatowych Mi-
strzostwach piłki ręcznej,

30.01. - spotkanie z młodzieżą na zaję-
ciach „Szyjemy wielkanocne za-
jączki”; wyjazd do Parku Tram-
polin „Skokoloco” i do kina na 
film pt. „Sing” do Zielonej Góry,

31.01. - wyjazd uczniów do planetarium 
w Zielonej Górze; zimowisko w 
Przesiece połączone z nauką jaz-
dy na nartach (trwało do 3 lute-
go).

Luty 2017:
2.02. - „W poszukiwaniu Mikołajka”, 

czyli oglądanie filmu i czytanie 
lektury dla uczniów z klas VI,

3.02. - udział naszej reprezentacji w tur-
nieju rekreacyjnym w unihokeja 
w Zielonej Górze,

6.02. - wspólne oglądanie filmu pt. „W 
pustyni i w puszczy”,

8.02. - wyjazd z dziećmi z klas I-III na 
basen do Wolsztyna,

14.02. - koncert muzyczny pt. „Opowie-
ści Szecherezady – muzyka z da-
lekiego wschodu”,

15.02. - drużyna dziewcząt ze szkoły 
podstawowej zajęła pierwsze 
miejsce w Powiatowych Mistrzo-
stwach piłki ręcznej,

16.02. - dyskoteka walentynowo – kar-
nawałowa; udział w Mistrzo-
stwach Powiatu Wolsztyńskiego 
piłki ręcznej chłopców Szkół 
Podstawowych,

20.02. - planetarium multimedialne dla 
uczniów z klas I-III,

21.02. - uroczysta akademia z okazji 
Dnia Patrona Szkoły.

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kopanicy

11.01.2017 - Jagoda Fabiś (uczennica 
kl. III gimnazjum) zajęła pierw-
sze miejsce w etapie rejonowym 
Ogólnopolskiej Olimpiady Pro-
mocji Zdrowego Stylu Życia i 
będzie reprezentować nasz rejon 
na etapie okręgowym tej olim-
piady,

12.01. - w naszej szkole odbył się kon-
cert pt. ,,Krakowiaczek jeden i 
inne tańce” Lubuskiego Biura 
Koncertowego dla oddziałów 
przedszkolnych oraz dla uczniów 
kl. I- IV SP,

15.01. - zagraliśmy w 25. finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Dzięki hojności mieszkańców 
Kopanicy i okolic udało się na-
szym wolontariuszom zebrać 
ponad 5.000 złotych; uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział w 
XXXVI Wojewódzkim Turnieju 
Białych Piór im. Ewy Gajowiec-
kiej organizowanym przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury nr 1 w 
Poznaniu,

19.01. - drużyna chłopców zajęła drugie 
miejsce w Mistrzostwach Gminy 
Siedlec w piłce ręcznej i tym sa-
mym awansowała do Mistrzostw 
Powiatu Wolsztyńskiego,

23.01. - uczniowie kl. IV-VI SP oraz 
I-III gimnazjum brali udział w 
,,żywej” lekcji historii na temat 
powstania wielkopolskiego; mo-
gliśmy przenieś się w świat baśni 
i odwiedzić „Bajkowy Zakątek”, 
czyli niezwykłą wystawę pla-
styczną,

24.01. - nasi uczniowie mieli okazję 
odwiedzić mobilne planetarium, 
które w profesjonalny i przystęp-
ny sposób przybliżyło dzieciom 
świat nauki oraz umożliwiło fa-
scynującą i pouczającą podróż w 
niezwykły świat astronomii,

25.01 - zorganizowana została wystawa 
osiągnięć uczniów,

26.01. - uczniowie III klasy gimnazjum, 
w ramach przedmiotu Wiedza o 
Społeczeństwie, gościli w Urzę-
dzie Gminy Siedlec, gdzie mieli 
okazję poznać zadania i rolę sa-
morządu gminnego, zapoznać 
się z pracą, zadaniami i planami 
urzędu, a także porozmawiać z 
wójtem, jego zastępcą i skarbni-
kiem naszej gminy,

27.01. - uczniowie klasy III gimnazjum, 
w ramach projektu gimnazjalne-
go pod hasłem ,,My też kochamy 
Kubusia Puchatka”, odwiedzili 
młodszych kolegów z kl. III SP, 
dla których przygotowali róż-
ne konkursy, zabawy i zadania 
związane z tytułowym bohate-
rem utworu A.A. Milne; oprócz 
tego, w styczniu, w bibliotece 
szkolnej można było obejrzeć 
wystawę prac rzeźbiarskich 
ucznia kl. II gimnazjum – Rafa-
ła Nawracały, prace hafciarskie 
Elżbiety Koniecznej, a także pra-
ce plastyczne uczniów kl. III SP 
pt. ,,My też kochamy Kubusia 
Puchatka” oraz prace plastyczne 
Karola Bielawskiego. Z kolei w 
czasie ferii, nasi uczniowie brali 
udział w wycieczce do Zielonej 
Góry - na basen i do kina oraz 
w zajęciach zorganizowanych w 
szkole, a były to m.in.: zajęcia 
sportowe, pokaz filmów, maraton 
czytelniczy, balik karnawałowy 
oraz zajęcia przygotowujące do 
konkursu przyrodniczego,

17.02. - uczniowie naszej szkoły (laure-
aci gminnego konkursu plastycz-
nego „Gmina Siedlec w Postaniu 
Wielkopolskim”) wraz z opieku-
nami brali udział w gminnych 
obchodach 98. rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego.

Kalendarium Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Chobienicach

Grudzień 2016:
1.12. - odbył się szkolny etap Wojewódz-

kiego Konkursu Matematyczne-
go dla szkół podstawowych,

2.12. - odbył się szkolny etap Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Angiel-
skiego dla szkół podstawowych,

6.12. - do przedszkolaków i uczniów 
naszej szkoły przybył św. Mi-
kołaj ze słodkimi prezentami; w 
ramach „Akademii Melomana” 
uczniowie klasy VI i gimnazjum 
uczestniczyli w koncercie pt. ,,Od 
Broadway’u do Carnegie Hall”,

7.12. - klasa VI wraz z wychowawcą 
wybrała się na basen do Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego w Zie-
lonej Górze,

12.12. - odbyło się spotkanie z rodzica-
mi w ramach „Dni Otwartych”,

14.12. - grupy przedszkolaków udały się 
do lasu z przysmakami dla zwie-
rząt. Po spotkaniu z panem leśni-
czym, na naszych wychowanków 

czekało ognisko z pysznymi kieł-
baskami,

16.12. - uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w gminnym etapie kon-
kursu wiedzy o AIDS. Trzecie 
miejsce zajęła Agnieszka Rychła 
(kl. III gimnazjum.),

19.12. - rozegrano Turniej Mikołajkowy 
w piłce ręcznej dziewcząt w Sie-
dlcu,

22.12. - odbyły się jasełka bożonarodze-
niowe dla społeczności naszej 
szkoły, które w tym roku szkol-
nym przygotowały przedszko-
laki i najmłodsi uczniowie. Po 
jasełkach wszyscy uczestniczyli 
w tradycyjnych wigiliach klaso-
wych.

R
eklam

a płatna
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Dzień Babci i Dziadka w Małej Wsi
W sobotę, 21 stycznia w sali 

wiejskiej w Małej Wsi odbyła się 
wspaniała uroczystość. Ten jeden 
styczniowy wieczór, podobnie jak w 
latach ubiegłych, należał nie tylko do 
Babć i Dziadków, ale do wszystkich 
mieszkańców wsi. Organizatorem 
przedsięwzięcia byli: pani sołtys, 
Rada Sołecka oraz KGW. Sala wiej-
ska wyglądała wspaniale, a suto zasta-
wione stoły świadczyły o ogromnej 
pracy pań z KGW, które zajmowały 
się tą stroną organizacji. Był także 
zespół muzyczny przygrywający do 
tańca, a radosny nastrój świadczył, 
że mieszkańcy wsi w swoim towa-
rzystwie czują się doskonale! W trak-
cie najważniejszej części wieczoru, 
czyli podczas uroczystego składania 

życzeń, znalazł się stół zastawiony 
pięknymi kwiatami, a także kartony 
z bombonierkami dla bohaterów wie-
czoru. Piękne życzenia od pani sołtys 
wyrażały szacunek i miłość dla naj-
starszego pokolenia. Potem polał się 
szampan i znów, nie po raz ostatni, 
odśpiewano chóralne „Sto lat”. Zaba-
wa była bardzo udana. Uczestniczyło 
w niej około 90 osób. Babcie i dziad-
kowie wytrwale dotrzymywali towa-
rzystwa młodszym uczestnikom wie-
czoru, tańczyli i bawili się do końca 
zabawy, a gromka i często powtarza-
jąca się przyśpiewka „ Tak się bawi, 
tak się bawi…. Mała Wieś!” była tyl-
ko potwierdzeniem tego, że dobrze 
spędzono wspólnie czas.

W czwartek, 26 stycznia w 
Urzędzie Gminy Siedlec gościliśmy 
uczniów klasy trzeciej gimnazjum w 
Kopanicy. Ich przyjazd zorganizowa-
li: Arleta Fryśna - wychowawczyni 
klasy oraz Dariusz Poszwiński - na-
uczyciel przedmiotu Wiedza o Spo-
łeczeństwie. Była to już kolejna wi-
zyta uczniów ZPSPiG w Kopanicy w 
Urzędzie Gminy Siedlec zorganizo-
wana w ramach przedmiotu Wiedza 
o Społeczeństwie. Z tego powodu, 
w sali sesyjnej Urzę-
du Gminy w Siedlcu, 
uczniowie spotkali 
się z wójtem gminy 
Siedlec Jackiem Kole-
sińskim, jego zastępcą 
Hieronimem Birkiem 
oraz skarbnikiem gmi-
ny - Krystyną Lewan-
dowską. Gospodarze 
spotkania przedstawili 
uczniom zadania i rolę 
samorządu gminnego, 

zapoznali z zadaniami, pracą oraz 
planami urzędu. Przedstawili rów-
nież sprawy związane z budżetem 
gminy, opowiedzieli też o działalno-
ści Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Siedlec. Uczniowie mieli 
także okazję zobaczyć pomieszczenia 
urzędu. Na zakończenie wójt zaprosił 
gości do swojego gabinetu i wręczył 
wszystkim materiały promocyjne na 
pamiątkę pobytu w Urzędzie Gminy 
w Siedlcu.

“Żywa” lekcja wiedzy 
o społeczeństwie

Powstańczy marsz w 
Chobienicach

W niedzielę, 12 lutego pod-
czas mszy świętej odprawionej 
w kościele pw. św. Piotra w Oko-
wach w Chobienicach modlono 
się za Powstańców Wielkopol-
skich, którzy walczyli o niepod-
ległość naszych ziem. Następ-
nie mieszkańcy i goście złożyli 
kwiaty na grobach Powstańców 
na cmentarzu w Chobienicach 
oraz na grobie Wojciecha Kuba-
sia w Grójcu Wielkim. O godzinie 
13:30 wyruszył marsz w kierunku 
jeziora Chobienickiego, w którym 
udział wzięli mieszkańcy Chobie-

nic i okolicznych miejscowości, 
goście oraz członkowie Stowa-
rzyszenia Miłośników Historii 
Wojskowości. Uczestnicy mar-
szu złożyli kwiaty oraz zapalili 
znicze pod krzyżem i tablicy po-
święconej poległemu Andrzejo-
wi Borówczakowi i Powstańcom 
Wielkopolskim, którzy zginęli 
podczas przeprawy przez jezioro 
Chobienickie w lutym 1919 r. W 
drodze powrotnej uczestnicy mar-
szu spotkali się przy leśniczówce 
w Chobienicach na wspólnym 
ognisku.
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WIELKOPOLSKI NAUCZYCIEL ROKU 
Z ... BELĘCINA

W trakcie grudniowej sesji Rady 
Gminy Siedlec, wójt gminy Siedlec 
Jacek Kolesiński, przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Kaźmierczak 
i zastępca przewodniczącego - Ro-
bert Winiarz, uroczyście wręczyli 
bukiet róż pani Ewie Weil, która w 
2016 roku została wyróżniona w 
konkursie ,,Wielkopolski Nauczy-
ciel Roku”. Ewa Weil jest nauczy-
cielką biologii, chemii i przyrody w 
ZPSPiG w Belęcinie, a także radną 
Rady Gminy Siedlec. Jej kandydatu-
rę do wspomnianego konkursu zgło-
siła dyrektorka ZPSPIG w Belęcinie, 
Alicja Iwasiewicz. Uroczysta Gala, 

w trakcie której wręczono nagrody 
i wyróżnienia w konkursach ,,Wiel-
kopolski Nauczyciel Roku” oraz 
,,Wielkopolska Szkoła Roku”, odby-
ła się 21 października w Auli Nova 
Akademii Muzycznej im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Poznaniu. 
Laureatów i wyróżnionych na Galę 
zaprosił Marek Woźniak, marszałek 
województwa wielkopolskiego oraz 
Marzena Wodzińska, członek zarzą-
du województwa wielkopolskiego. 
Pani Ewie Weil serdecznie gratuluje-
my wyróżnienia oraz życzymy wielu 
kolejnych sukcesów zawodowych!

Spotkanie opłatkowe 
w Kiełpinach

W niedzielę, 8 stycznia w Kieł-
pinach odbyło się spotkanie opłatko-
we, na które zaproszono najstarszych 
mieszkańców miejscowości oraz 
osoby samotne. Organizatorami spo-
tkania była Rada Sołecka wsi Kieł-
piny i Koło Gospodyń Wiejskich. 
W uroczystości udział wzięli także: 
Hieronim Birk – zastępca wójta gmi-
ny Siedlec, ksiądz kanonik Krzysztof 
Apiecionek, Ewa Weil - radna Rady 
Gminy Siedlec, Marian Weil – sołtys 
wsi Kiełpiny, Ewa Woś – opiekunka 
wsi oraz członkowie Rady Sołeckiej 
i Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyst-
kich zebranych powitał Marian Weil 
życząc zdrowia, szczęścia oraz po-

myślności w Nowym Roku. Zdro-
wia, wiary, nadziei, miłości i spokoju 
winszowali również Hieronim Birk i 
Ewa Weil, a ksiądz kanonik Krzysz-
tof Apiecionek poświęcił opłatki i 
również dołączył się do życzeń no-
worocznych. Następnie uczestnicy 
spotkania przełamali się opłatkiem i 
składali sobie życzenia. Uroczystość 
umiliły dzieci z przedszkola w Kieł-
pinach piękną inscenizacją Jasełek, 
pod kierunkiem pani Liliany Jędrzy-
chowskiej-Gałęzowskiej. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze, przy 
wtórze kolęd, które inicjowała Hali-
na Kaczmarek.

Rocznica wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

We wtorek, 27 grudnia 2016 r. 
obchodziliśmy 98. rocznicę wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego. Dla 
uczczenia tego wydarzenia wójt gmi-
ny Siedlec, Jacek Kolesiński wraz z 
wiceprzewodniczącym Rady Gminy 
Siedlec, Robertem Winiarzem wzięli 
udział w uroczystościach odbywają-
cych się w Poznaniu, a zorganizowa-
nych przez marszałka województwa 
wielkopolskiego. Tego samego dnia 
w Lesznie odbyły się obchody rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego przygotowane przez wojewo-

dę wielkopolskiego oraz prezydenta 
Leszna. Gminę Siedlec podczas tego 
wydarzenia reprezentował zastępca 
wójta Hieronim Birk. Pamięć o Po-
wstaniu oraz Powstańcach uczciliśmy 
także w Siedlcu, składając kwiaty i 
zapalając znicze przy pomniku Po-
wstańców Wielkopolskich. Wiązanki 
zostały złożone przez prezesa siedlec-
kiego Koła Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego, Dariusza 
Poszwińskiego oraz zastępcę wójta, 
Hieronima Birka wraz z pracownika-
mi Urzędu Gminy Siedlec.

W sobotę, 14 stycznia w Wąchab-
nie odbyło się spotkanie noworocz-
ne. Organizatorami spotkania byli: 
sołtys i Rada Sołecka wsi Wąchab-
no oraz Koło Gospodyń Wiejskich. 
W uroczystości udział wzięli Hie-
ronim Birk – zastępca wójta gminy 
Siedlec, ksiądz proboszcz Wojciech 
Szałata, Andrzej Skiba - radny Rady 
Gminy Siedlec oraz mieszkańcy wsi. 
Zebranych powitał sołtys Zdzisław 
Kasprzak życząc wszystkim zdro-
wia, szczęścia oraz pomyślności w 

Nowym Roku. Do życzeń przyłączy-
li się Hieronim Birk i Andrzej Skiba. 
Z kolei ksiądz proboszcz Wojciech 
Szałata pobłogosławił mieszkańcom 
wsi z okazji Nowego Roku. Spotka-
nie upłynęło w miłej atmosferze przy 
wtórze kolęd zainicjowanych przez 
organistę parafii Kopanica - Andrze-
ja Modrzyka. Kolację przygotowały 
panie z miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich, za co sołtys składa ser-
deczne podziękowania.

Spotkanie noworoczne 
w Wąchabnie
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WOŚP ZAGRAŁA 
TAKŻE U NAS

„Gramy dla dzieci i seniorów” - pod takim 
hasłem, w niedzielę, 15 stycznia odbył się XXV 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym roku pieniądze zbierano dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno-
pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorom, a z Orkiestrą Jur-
ka Owsiaka, już po raz kolejny, zagrał również 
Sztab Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. 
Nasz Sztab, składający się z 35 wolontariuszy 
z Siedlca, Kopanicy i Belęcina, rozpoczął 25. 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
od samego rana. W Siedlcu impreza odbyła 
się w sali widowiskowej GOK-u. Przed licznie 
zgromadzoną publicznością wystąpiły dzieci 
z siedleckiego przedszkola, które zaprezen-
towały swoje umiejętności wokalno-taneczne. 
Na scenie swój talent muzyczny przedstawili 
również przedszkolacy z Przedszkola A Be Ce 
Strumyk Wiedzy w Siedlcu oraz sekcja wokal-
na i instrumentalna GOK Siedlec. Nie mogło 
zabraknąć także sekcji tanecznej GOK Siedlec, 
czyli grup „Groszki”, „Smerfetek”, „Czarnych 
gwiazd” oraz „OMG”. Podczas orkiestrowe-
go grania w Siedlcu odbył się także koncert 
dzieci i młodzieży z ZSPiG w Siedlcu. Występy 
artystyczne były przerywane licytacjami wielu 
gadżetów i przedmiotów ofiarowanych organi-
zatorom 25. finału WOŚP. Zlicytowano między 
innymi: gadżety WOŚP, zaproszenia do Zielo-
nej Prowansji, ufundowane przez Cukiernię 
Państwa Gwóźdź, gadżety ufundowane przez 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sie-
dlcu, monety okolicznościowe „Pekin 2008” 
ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Siedl-
cu oraz wiele innych ciekawych przedmiotów.

Podczas koncertowania 
również wiele działo się w holu 
GOK Siedlec. Tam, dużą po-
pularnością, cieszyło się wyko-
nywanie tatuaży przez Wiesława 
Matysika i Tomasza Weissa oraz ma-
lowanie z Anną Kamczycką. Ogromne wraże-
nie zrobili strażacy z jednostki OSP Siedlec, 
którzy zaprezentowali swój sprzęt ratunkowy 
i uczyli udzielania pierwszej pomocy oraz z 
OSP Chobienice, którzy zaprezentowali nowy 
samochód strażacki. Dużą atrakcją była rów-
nież kawiarenka z pysznymi plackami i zupą 
gulaszową. Zupa została przyszykowana przez 
panie z Chobienic a wszystkie produkty zosta-
ły dostarczone przez sponsorów, którym ser-
decznie dziękujemy! Ale to nie koniec, bo tego 
dnia odbyły się również koncerty w Kopanicy i 
w Belęcinie. Tam uczniowie szkół zaprezento-
wali swoje talenty muzyczne i również kwesto-
wali na rzecz Orkiestry.

Zaangażowanie 35 wolontariuszy, wie-
lu instytucji, firm, osób prywatnych i przede 
wszystkim gorące serca i hojność mieszkań-
ców gminy Siedlec pozwoliły pobić zeszło-
roczny rekord – w tym roku Sztab GOK Siedlec 
zebrał 18 tys. 584,83 zł. i 25,36 EURO! Gminny 
Ośrodek Kultury w Siedlcu dziękuje wszyst-
kim, którzy przyczynili się do pomocy w orga-
nizacji koncertu, wszystkim wolontariuszom 
oraz wszystkim darczyńcom, Przedszkolu w 
Siedlcu, Przedszkolu A Be Ce z Siedlca, OSP 
Chobienice, OSP Siedlec, ZSPiG w Siedlcu, 
ZPSPiG w Belęcinie i ZPSPiG w Kopanicy za 
wspaniałą współpracę. Do zobaczenia za rok 
i... Siema!

Wraz z początkiem nowego 
roku kalendarzowego, w GOK 
Galerii otwarto pierwszą, tego-
roczną wystawę. Była to eks-
pozycja ręcznie wyszywanych 
obrazów autorstwa Elżbiety 
Koniecznej, która wzbudziła 
szerokie zainteresowanie pu-
bliczności.

WERNISAŻ ELŻBIETY 
KONIECZNEJ

ZMIANA GODZIN
W KASIE GOK

Uwaga, informujemy, 
że kasa Gminnego Ośrodka Kultury 
w Siedlcu czynna jest w godzinach: 
poniedziałki od 12.00 do 15.30, 
wtorki – 12.00-16.30, 
środy, czwartki – 12.00-15.30
piątki – 12.00-14.30. 
W podanych dniach i godzinach 
można dokonać opłat m.in. za salę, 
wycieczki i inne.
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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI 

GOK SIEDLEC 
W GRUDNIU

8.12. - warsztaty rękodzielnicze i bo-
żonarodzeniowe w Bibliotece Publicznej w 
Siedlcu, warsztaty rękodzielnicze dla senio-
rów w ramach „Czwartków Seniora”, spo-
tkanie organizacyjne wolontariuszy WOŚP  
z policjantem; 

11.12. - kulinarny konkurs na „Najlep-
szy barszcz czerwony z dodatkiem”, roz-
strzygnięcie bożonarodzeniowego konkur-
su plastycznego oraz konkursu na szopkę 
rodzinną, Jarmark Bożonarodzeniowy; 

12.12. - Dzień Głośnego Czytania  
w Bibliotece Publicznej w Tuchorzy; 

14.12. - warsztaty rękodzielnicze i bożo-
narodzeniowe dla uczniów szkół gminy Sie-
dlec, Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece 
Publicznej w Tuchorzy; 

15.12. - warsztaty kulinarne z Adamem 
Cukierem w ramach „Czwartków Seniora”; 

17.12. - współorganizacja koncertu cha-
rytatywnego w Belęcinie „Kolędowanie dla 
Madzi i Niny”; 

18.12. - spotkanie wigilijne Siedleckie-
go Koła Rowerowego w GOK Siedlec; 

19.12. - balonowe warsztaty bożonaro-
dzeniowe; 

22.12. - warsztaty plastyczne prowa-
dzone przez Wiesława Matysika w ramach 
„Czwartków Seniora”.

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Sie-
dlcu przygotował ofertę dla dzieci i młodzieży 
z gminy Siedlec na zagospodarowanie wolnego 
czasu w okresie ferii zimowych. Wszyscy, którzy 
nas odwiedzili, mogli skorzystać z zajęć przygo-
towanych specjalnie dla nich. Odbyły są m.in. za-
jęcia plastyczne, manualne, konkurs kulinarny, a 
także wycieczki do kina, na basen i na lodowisko. 
Podsumowując, „Ferie z GOK Siedlec” trwały 
dwa tygodnie i cieszyły się dużym zaintereso-

waniem wśród dzieci i młodzieży. Gminny Ośro-
dek Kultury chciałby serdecznie podziękować 
wszystkim uczestnikom za udział. Dziękujemy 
również Bogdanowi Śmiałkowi za bezpieczny 
transport, instruktorom za wspaniałe prowadze-
nie zajęć oraz rodzicom i wszystkim tym, których 
zapomnieliśmy wymienić, a też nam pomogli. 
Już dziś zapraszamy też wszystkie dzieci na cykl 
zajęć przygotowanych z okazji letnich wakacji.

FERIE ZA NAMI

W GOKu od lutego rusza nowa akcja skiero-
wana do placówek szkolnych, mowa o „Przerwie na 
kulturę” czyli programie artystycznym, który ma za 
zadanie przybliżyć sztalugową sztukę współczesną 
szkolnemu odbiorcy. W każdej z pięciu szkół w gmi-
nie odbywać się będą wernisaże, na których prezen-
towane będą obrazy, które powstały podczas plene-

rów malarskich odbywających się w okresie letnim 
w gminie Siedlec. „Przerwa na Kulturę” to galeria 
sztuki w szkołach, czyli bliżej uczniów. To spotka-
nie z malarzami i ich twórczością, to również próba 
wniknięcia do różnorodnego i wspaniałego świata 
artystów malarzy i plastyków. Projekt potrwa do po-
łowy czerwca.

Przerwa na Kulturę

NOWE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W SIEDLCU

16 lutego odbyło się w pierwsze spotkanie za-
łożycielskie nowego Koła Gospodyń Wiejskich w 
Siedlcu. Na spotkaniu powołano szefową koła p. 
Teresę Sobkowiak oraz zarząd. W czasie kolejnego 
zebrania  24 lutego w towarzystwie wójta Gminy 
Siedlec Jacka Kolesińskiego nastąpiła uroczysta 
inauguracja działalności. 

Zapraszamy wszystkie aktywne społecznie,  
zainteresowane  panie z Siedlca do uczestnictwa 
w kolejnym spotkaniu planowanym na 17 marca. 
KGW Siedlec zachęca wszystkie nasze gospody-
nie do wspólnego działania.
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CZWARTKI DLA SENIORÓW
SPOTKANIE NOWOROCZNE

W sobotę, 21 stycznia, w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sie-
dlcu odbyło się spotkanie nowo-
roczne dla organizacji działających 
w gminie Siedlec. Nie zabrakło na 
nim przedstawicieli m.in. sołectw, 
KGW, OSP oraz stowarzyszeń. 
Wójt gminy Siedlec Jacek Kole-
siński i dyrektorka GOK Siedlec, 
Agnieszka Kędziora podsumowali 
dwuletnią działalność oraz przed-
stawili plany współpracy na przy-
szłość. Następnie, specjalnie dla za-
proszonych gości, wystąpiły dzieci 
z sekcji wokalno-instrumentalnej i 
formacji tanecznych działających 
przy GOK Siedlec. Na zakończe-
nie wójt Jacek Kolesiński złożył 
wszystkim noworoczne życzenia z 

nadzieją na dalszą, owocną współ-
pracę. Poza złożeniem życzeń i 
wypiciu przysłowiowej lampki 
szampana, spotkanie miało na celu 
jeszcze bliższe poznanie się oraz 
zintegrowanie naszego lokalnego 
środowiska. - Bo przecież nie czę-
sto przedstawiciele aktywnie dzia-
łających w naszej gminie organiza-
cji mają okazję, aby spotkać się w 
tak szerokim gronie. I o to właśnie 
chodziło w tym spotkaniu nowo-
rocznym, które było też formą po-
dziękowania dla mieszkańców za 
zaangażowanie, jakim wykazują się 
działając w tak wielu dziedzinach. 
Dobrze, że jest tak wielu ludzi, któ-
rym wciąż się chce! – dodaje wójt 
Jacek Kolesiński.

Pod koniec grudnia, kolejne za-
jęcia z cyklu ,,Czwartek dla senio-
rów” poprowadził Wiesław Matysik, 
a głównym tematem spotkania były 
świąteczne anioły. Wraz z nowym ro-
kiem, w styczniu, ruszyła tegoroczna 
edycja czwartkowych spotkań, podczas 
których bywalcy mogą rozwijać pasje 
artystyczne, rękodzielnictwo oraz zdo-
bywać nowe umiejętności. W styczniu 
odbyły się zajęcia poprawiające pamięć 
z prowadzącą Martą Nowotnik, warsz-
taty malowania na szkle z Ewą Piosik 
oraz warsztaty kulinarne z Adamem 

Cukierem. W lutym, oczywiście nadal 
odbywały się zajęcia dla seniorów. W 
pierwszym tygodniu Wiesław Matysik 
przeprowadził zajęcia z malowania 
martwej natury, w trakcie których przy-
byłe panie mogły pod fachowym okiem 
instruktora nauczyć się posługiwać 
pędzlem i odpowiednio dobierać bar-
wy. Z kolei w drugim tygodniu lutego 
odwiedziła nas Lucyna Bocer - uczest-
nicy zajęć, które poprowadziła tworzyli 
ozdobne wianki tchnące atmosferą zbli-
żającej się wiosny i kolejnych świąt.

Czytanie w Tuchorzy
Piątego i 12 stycznia, po raz 

kolejny w Bibliotece Publicznej w 
Tuchorzy, był czas na spotkanie z 
małymi słuchaczami baj-
kowych przygód. Tym ra-
zem dzieci obu zerówek 
wysłuchały opowieści o 
niesfornych zajączkach 
oraz o zebrze, która szu-

kała swoich zagubionych pasów. 
Jak zwykle, bajki zostały wysłucha-
ne w wielkim skupieniu.

Z życia Pereł-Sumsiodek
Zespół Perły Sumsiodki od po-

czątku roku aktywnie działa na polu 
kultury muzycznej.

8 stycznia uczestnictwo w Prze-
glądzie Kolęd w Kębłowie.

15 stycznia zespół wyśpiewał  
koncert kolęd i pastorałek  w kościele 
w Borui.

25 stycznia nasze panie wzięły 
udział w nagraniu programu kulinarne-

go pt. „Gotuj z Cukrem” emitowanym 
póżniej na antenie zbąszyńskiej Tele-
wizji Kablowej 

28 stycznia w Janowcu odbyła się 
„Bitwa na Kapele”. W czasie spotkania 
wspólnie kolędowano z zespołem góra-
li czadeckich „Watra” z Brzeźnicy

18 lutego w Przyprostyni na cmen-
tarzu pożegnały zmarłego Bernarda 
Kaspra z Perzyn muzyka dudziarza.

Tym razem zapraszamy na wystawę fotografii
 z malowniczych okolic Berlina. 

Wystawa obowązkowa dla tych, którzy planują urlop 
u naszych zachodnich sąsiadów. 

Już teraz można zapoznać się z urokami miejsc 
turystycznych.
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Jak na karnawał przystało - musi 
być bal. Dlatego też, na początku lu-
tego, w Gminnym Ośrodku Kultury, 
tłumnie pojawiły się wróżki, księżnicz-
ki, misie i inne przebierańce, aby wziąć 
udział we wspólnej zabawie. Dzieci 

wraz ze swoimi rodzicami bawiły się 
przy rytmach muzyki i brały udział 
w szalonych zabawach. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i dobrą zaba-
wę!

W czwartek, 26 stycznia, na za-
proszenie Biblioteki Publicznej w 
Chobienicach przybył do niej Piotr 
Nowak, którego pasją jest pszczelar-
stwo. Zajęcia z panem Piotrem były 
skierowane do uczniów klas IV-VI tu-
tejszego ZPSPiG. Zaproszony gość w 
bardzo interesujący sposób opowiadał 

o swoim słodkim hobby i kto wie, być 
może znajdzie naśladowców tego za-
jęcia wśród swoich słuchaczy, czego 
serdecznie życzymy. Życzymy także 
wielu sukcesów w tej dziedzinie i ser-
decznie dziękujemy za profesjonalne 
przekazanie swojej wiedzy oraz bez-
interesowne przybycie do biblioteki.

Wizyta w bibliotece
w Chobienicach

Wielki Bal
Z wizytą w Senatorze

Sekcja kulinarna działająca 
w GOK-u wybrała się z wizytą do 
Hotelu i Restauracji „Senator” w 
Zbąszyniu. Dzięki temu była oka-
zja zobaczyć profesjonalną kuchnię 
„od kuchni” oraz obejrzeć hotel. 

Goście z Siedlca zostali również 
zaproszeni na restauracyjny poczę-
stunek. Dziękujemy właścicielom 
„Senatora” i Adamowi Cukierowi 
za umożliwienie nam tak wspania-
łej wizyty.

GŁOŚNE CZYTANIE 
W SIEDLCU

W nowym roku kalendarzowym 
Biblioteka Publiczna w Siedlcu po-
nownie zorganizowała akcję „Głośne-
go Czytania”. Z tego właśnie powodu 
książnicę odwiedziły „Kotki” i „Skrza-
ty” z Przedszkola w Siedlcu, które wy-
słuchały bajki o Śnieżce i Różyczce 
czytaną przez dyrektorkę biblioteki. 

Następnego dnia, z okazji Dnia Ku-
busia Puchatka, bibliotekę odwiedziły 
też „Rekiny”, „Delfiny” i „Rybki” z 
Przedszkola A Be Ce Strumyk Wiedzy 
w Siedlcu. Wysłuchały bajki o przygo-
dach małego misia i przyjaciół, a póź-
niej każdy słuchacz mógł zrobić sobie 
z nim zdjęcie.

W dniach 27 i 28 kwietnia, już po raz czwarty odbędzie się w Siedl-
cu Przegląd Teatrów Dziecięcych TEATRALKA. Do udziału w imprezie 
zapraszamy wszelakie teatry dziecięce działające w powiecie wolsz-
tyńskim, ale nie tylko! Teatralka jest doskonałym miejscem wymiany 
doświadczeń i stawiania pierwszych kroków na teatralnych scenach. 
Na zwycięskie grupy czeka statuetka oraz nagrody rzeczowe. Regu-
lamin i jak i karta zgłoszenia dostępne są na stronie przeglądu www.

teatralka.siedlec.com, a zgłodzenia przyj-
mowane są do 18 kwietnia, Zapraszamy 
do udziału!!
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JAŻYNIEC
Świąteczny czas. Grudzień to 

szczególny czas dla dzieci i ich naj-
bliższych. W naszym przedszkolu już 
od pierwszych dni zimowego miesią-
ca dało się odczuć wyjątkową atmos-
ferę, przepowiadającą zbliżające się 
bożonarodzeniowe święta. Najpierw 
pochłonęły nas bez reszty przygoto-

wania do odwiedzin wyjątkowego go-
ścia – św. Mikołaja. Długo oczekiwany 
gość przybył z ogromnym workiem 
prezentów, które wręczył wszystkim 
dzieciom, nawet tym mniej grzecznym. 
Tradycyjnie, w podzięce za przyby-
cie, zaprezentowaliśmy przygotowa-
ne przez dzieci świąteczne piosenki i 
wierszyki. Zaprosiliśmy też Mikołaja 

Wiadomości z przedszkoli

BELĘCIN
Zuchy w przedszkolu. W drugiej 

połowie grudnia nasze przedszkole od-
wiedziły Zuchy z ZPSPiG w Belęcinie. 
Wzięliśmy udział w pięknym przedsta-
wieniu o tematyce świątecznej, przygo-
towanym pod okiem pań: Ilony Merdy 
oraz Danuty Lewandowskiej. Goście 
sprawili nam ogromną radość. Serdecz-
nie dziękujemy za odwiedziny!

Wspólna Wigilia. W czwartek,  
22 grudnia odbyła się w naszym przed-
szkolu uroczysta Wigilia. Pełnym ra-
dości momentem było dzielenie się 
opłatkiem i składanie sobie świątecz-
nych życzeń oraz wspólne śpiewanie 
kolęd i pastorałek. Dzieci smakowały 
barszczyk, kapustę z grzybami, wła-
snoręcznie wykonane pierniczki i inne 
tradycyjne smakołyki. Po poczęstunku 
maluchy z radością odkryły, że pod 
choinką znajdują się upominki. Takie 
podniosłe chwile nie tylko utrwalają 
dzieciom znajomość tradycji i zwy-
czajów świątecznych, lecz również, 
co najważniejsze - wzmacniają bliskie  
i serdeczne relacje.

Zaszczepić pasję czytania. Co-
dzienne głośne czytanie dziecku jest 
niezwykle skutecznym sposobem zbu-
dowania bogatego zasobu słów, na-

uczenia poprawnej gramatyki i składni, 
a także doskonalenia mowy. Czytanie 
dziecku, to także najskuteczniejszy 
sposób wychowania człowieka z wy-
obraźnią, samodzielnie myślącego  
i mądrego, który będzie umiał sobie 
radzić ze zmianami w życiu. Dzięki 
czytaniu i rozmowie o problemach, 
które porusza książka, dzieci uczą się 
odróżniania dobra od zła, rozwija się 
ich wrażliwość moralna. Mali słucha-
cze potrafią wówczas zastanowić się 
nad konsekwencjami własnych słów  
i czynów. Zatem codzienne lektury, to 
znakomity sposób uczenia najmłod-
szych wartości moralnych, które po-
mogą im w przyszłości budować do-
bre relacje z ludźmi. Zaszczepiona w 

dzieciństwie pasja do książek i czyta-
nia jest wręcz „witaminą” dla psychiki  
i umysłu dziecka, a jednocześnie chro-
ni je przed uzależnieniem od mediów 
elektronicznych i fałszywych wartości 
masowej kultury... A to tylko krople 
w morzu zalet i korzyści płynących  
z głośnego czytania dzieciom! Dlatego 
w naszym przedszkolu, poza codzien-
nym głośnym czytaniem przez nauczy-
cielki, z radością witamy w naszych 
progach rodziców oraz gości chcących 
poświęcić nam swój cenny czas. Pod-
sumowując akcję „Cała Polska czyta 
dzieciom 2016” na serdeczne podzię-
kowania zasłużyli: Agnieszka Bedła, 
Ewa Brodziak, Ewelina Wilk, Eleonora 
Fleiszerowicz, Wioletta Sterna, Domi-
nika Ceglarek, Michał Orkisz, Karoli-
na Kluj oraz wolontariuszki z ZPSPiG 
w Belęcinie - Martyna Cukier, Julia 
Filip, Oliwia Mania, Wiktoria Lupa  
i Martyna Wieczorek.

Wielkie serca. Również w grudniu 
przedszkolacy wzięli udział w koncer-
cie charytatywnym dla Madzi i Niny. 
Dzieci wzbudziły zachwyt publiczno-
ści pojawiając się na scenie w pięknych 
strojach: chłopcy stali się pasterzami,  
a dziewczynki aniołkami. Mimo mro-
zu i zimna mali wykonawcy i ich ro-

dzice tłumnie przybyli do sali wiejskiej  
w Belęcinie. Dzieci przepięknie zapre-
zentowały swoje umiejętności. Mali 
artyści otrzymali w pełni zasłużone 
gromkie brawa oraz liczne słowa uzna-
nia. Cieszymy się ogromnie, iż w tak 
radosny, ciekawy sposób możemy po-
magać innym ludziom. Przypominamy 
również, że cały czas bierzemy udział 
w zbiórce plastikowych nakrętek dla 
Madzi i Niny.

WOŚP z naszym udziałem. Nie-
dziela, 15 stycznia była najgorętszym 
zimowym dniem w całym kraju. W 
tym dniu wszystkich ogarnęła gorączka 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. My również przyłączyliśmy się do 
XXV finału Orkiestry poprzez udział  

i występ w Zespole Przedszkola, Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Be-
lęcinie. Dzieci z dużym zaangażowa-
niem zaprezentowały swój program 
artystyczny. Cieszymy się, że swoim 
udziałem mogliśmy wspomóc ten 
szczytny cel i obiecujemy, że za rok, 
kiedy będzie grała Orkiestra, nas na 
niej nie zabraknie, bo przecież gramy 
do końca świata i o jeden dzień dłużej!

Dzień Kubusia Puchatka. W dru-
giej połowie stycznia przedszkolacy z 
grupy „Sówki – mądre główki” uczest-
niczyły w przyjęciu z okazji Między-
narodowego Dnia Kubusia Puchatka. 
Od samego rana wszyscy niecierpli-
wie wyczekiwali wspaniałego gościa. 
Po śniadanku w przedszkolu pojawi-
ła się tajemnicza, ogromna paczka. 
Po otwarciu okazało się, że w środku 
jest maskotka misia oraz „małe co nie-
co”. Misio zajął honorowe miejsce, 
aby móc odebrać od dzieci życzenia.  
W rytm piosenki „Pokochaj pluszowe-
go misia” wsiedliśmy do wesołego po-
ciągu i wyruszyliśmy na wycieczkę do 
Stumilowego Lasu. Spacerując po le-
sie natknęliśmy się na Tygryska, który 
„najbardziej na świecie lubi skakać”, 
więc skakaliśmy razem z nim. Po-
tem przyszedł czas na zagadki. Każdy 
miał szansę odgadnąć, kto jest ukryty 
na obrazku, kto to mówił, czy ułożyć 
puzzle przedstawiające kolegów Ku-
busia. Aby rozruszać się po zagadkach 

umysłowych wszyscy zatańczyliśmy 
przy wesołej muzyce. Kubuś Puchatek 
ze swoim niepohamowanym apetytem 
piosenką wprowadził dzieci w kolejną 
zabawę, jaką było szukanie miodu. Gdy 
znaleźliśmy ukryty smakołyk wszyscy 

zostali zaproszeni do stołu na „małe co 
nieco”. Apetyty i humory dopisywały! 
Przedszkolaki wiedzą, że po łasucho-
waniu należy się pogimnastykować, 
toteż chętnie wzięły udział w „Zabawie 
Kubusia i przyjaciół”, która polegała na 
naśladowaniu typowych zachowań bo-
haterów bajki. Wreszcie nadszedł czas 
na uczczenie Dnia Kubusia Puchatka 
- dzieci po odśpiewaniu „100 lat” usta-
wiły się z laurkami i kolejno składały 
misiowi życzenia. Misio poczęstował 
dzieci cukierkami, a ponieważ był już 
syty usypialiśmy go, śpiewając mu 
kołysankę. Gdy Misio usnął, cichutko 
usiedliśmy i na pamiątkę udanej uro-
czystości kolorowaliśmy portrety Ku-
busia. Na pożegnanie zrobiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcie z Misiem. Do zo-
baczenia za rok!

Dzień Babci i Dziadka. W piątek, 
27 stycznia, w naszym przedszkolu od-
było się uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Szanowni se-
niorzy mogli podziwiać umiejętności 
swych wnuków prezentujących wier-
sze, piosenki oraz tańce. Mali artyści  
z dużym przejęciem i zaangażowaniem 
odtwarzali powierzone im role. W ten 
sposób mogli podziękować za wielki 
trud włożony w ich wychowanie. Mili 
goście ze wzruszeniem patrzyli na swo-
je pociechy i wielkimi brawami dzięko-
wali za występy. Na koniec wszystkie 
wnuczęta obdarowały swoich bliskich 

własnoręcznie przygotowanymi upo-
minkami, a dopełnieniem uroczystego 
spotkania był słodki poczęstunek. At-
mosfera tego dnia była uroczysta, pod-
niosła i pełna radości.
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KOPANICA
Dzień Babci i Dziadka. Dziad-

kowie i babcie licznie przybyli na uro-
czystości, przygotowane przez naszych 
przedszkolaków oraz ich pań, które od-
były się na stołówce w szkole. Uroczy-
stość z tej okazji w grupie „Muchomor-
ków” odbyła się 25 stycznia, „Sówki” 
zaprosiły swoich kochanych dziadków 
26 stycznia, natomiast „Mądre Skrza-
ty” - 27 stycznia. Najstarsze grupy, 

czyli grupa „Artyści i Wiewiórki” ob-
chodzili ten niezwykły dzień 18 stycz-
nia. Każda z grup przygotowała część 
artystyczną, podczas której dzieci śpie-
wały piosenki, tańczyły i recytowały 
wierszyki. Po występach, goście za-
proszeni zostali na słodki poczęstunek. 
Nie zabrakło wspólnych zabaw z bab-
cią i dziadkiem przy muzyce, a także 
była okazja na zrobienie sobie zdjęcia 
z ukochaną wnuczką, czy ukochanym 

KIEŁPINY
Dzień Babci i Dziadka. W śro-

dę, 25 stycznia, dworek w Kiełpinach 
odwiedzili wyjątkowi goście - Babcie 
i Dziadkowie. Dzieci przedstawiły im 
Jasełka, wiersze, piosenki i insceniza-
cję o tym ,,Jak bracia miesiące Babci i 
Dziadkowi życzenia składali”. Po czę-
ści artystycznej przedszkolaki wręczyły 
swoim ukochanym gościom prezenty, 
zaprosiły na poczęstunek przygotowa-
ny przez mamy oraz porwały do wspól-
nych zabaw i tańców. W obecności na-
szych zacnych gości zostały dzieciom 
wręczone dyplomy i prezenty ufundo-
wane przez Radę Rodziców za udział 

w IV Rodzinnym Konkursie Przed-
szkolnym ,,Karmnik dla ptaków”. Li-
liana Jędrzychowska-Gałęzowska

Ferie z książką. Podczas przepro-
wadzonej w naszym przedszkolu akcji 
promującej czytelnictwo dzieci zapro-
siły swoich bliskich: mamę, babcię, 
dziadka, siostrę do przeczytania ich 
ulubionej bajki. Przy tej okazji wszyst-
kie dzieci poznały niezwykłe przygody 
Franklina, Kubusia Puchatka, Chłop-
ca, jego pieska, kotka oraz lewka. A 
zaprosić gości wszystkim się opłaciło, 
bowiem nagrodą była nowa książka z 
bajkami. Liliana Jędrzychowska-Gałę-
zowska

do wspólnych zabaw i pląsów, czego 
nam naturalnie nie odmówił. Kilka 
dni później wybraliśmy się do fabryki 
bombek, do Stodolska. Przedszkola-
cy byli naocznymi świadkami ręcznie 
wykonywanych ozdób choinkowych. 

Podziwialiśmy trud i kunszt pracowni-
ków, a na koniec każde dziecko otrzy-
mało bombkę z własnym imieniem. W 
połowie grudnia nasi przedszkolacy 
czynnie wzięli też udział we wspólnym 
pieczeniu pierników. Wałkowaliśmy 
przygotowane przez panią Marię cia-
sto, wyciskaliśmy różnorodne kształty, 
a następnie ozdabialiśmy wg. własnego 
pomysłu. Po takich przygotowaniach 
nadszedł czas na wspólną Wigilię. Z tej 
okazji, grupa Starszaków - wybitnych 
aktorów przygotowała dla wszystkich 
przedstawienie pt. „Cud Betlejem-
skiej nocy”. Dzieliliśmy się opłatkiem, 
składaliśmy sobie najlepsze życzenia, 
śpiewaliśmy kolędy. Dzień był dla nas 
wyjątkowy, świąteczny, magiczny i ra-
dosny.

Styczniowe wydarzenia. Zima 
wcale nie jest nam straszna! W mija-
jącym miesiącu oddaliśmy się śniego-
wemu szaleństwu. Nasi przedszkolacy 
z wielką radością uczestniczyli w spa-
cerach oraz zabawach na placu przed-
szkolnym. Zimowe dni wypełniło nam 
wspólne lepienie bałwana, jazda na na 
saneczkach oraz rzucanie śnieżkami 
do celu. Nie zapominamy też o potrze-
bach ptaków zimujących w naszym 

kraju, dlatego dzieci chętnie przynoszą 
do przedszkola pokarm i każdego dnia 
umieszczamy go w karmniku obok pla-
cówki. Zimowy czas wypełniły nam 
również przygotowania do wyjątko-
wego dnia – Święta Babci i Dziadka. 

Grupa starszaków zaprezentowała 
przedstawienie pt. „Cud Betlejemskiej 
nocy”, na którego próbę generalną za-
prosiliśmy do naszego przedszkola ro-
dziców. Tradycyjnie przygotowaliśmy 
dla seniorów laurki oraz słodki poczę-
stunek. Nie zabrakło wierszy, piosenek, 
tańców z wnuczętami, a także konku-
rencji dla przybyłych licznie babć oraz 
dziadków. To nie koniec styczniowych 
wiadomości, bowiem naszą placówkę 
w dalszym ciągu odwiedzają bliscy na-
szych przedszkolaków, którzy czytają 
im bajki.

Karnawałowy balik. W piątek, 27 
stycznia, tuż przed zimowymi feriami, 
odbył się w naszym przedszkolu bal 
karnawałowy. Tradycyjnie w tym dniu 
mieliśmy okazję wcielić się w różne 
postacie: księżniczki, aniołki, Indianie, 
syrenki, klauny itp. W naszych salach, 
wypełnionych karnawałowymi deko-
racjami, tańczyliśmy w rytm znanych 
i lubianych przez dzieci przebojów. 
Dziękujemy dzieciom za wspaniałą at-
mosferę oraz czynny udział we wspól-
nych zabawach.

wnukiem. Każdy przedszkolak wręczył 
swoim dziadkom własnoręcznie wyko-
nany upominek. Dumni dziadkowie ze 
wzruszeniem podziwiali występy swo-
ich wnucząt.

Styczeń w naszym przedszkolu. 
W niedzielę, 15 stycznia nasze przed-
szkolaki wystąpiły podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy organizowanej w szkolnej stołówce. 
Bo nasze dzieci lubią pomagać! Wiedzą 
też, że szczególnie zimą, trzeba pamię-
tać o ptakach. Dlatego dbają o to, żeby 
w karmniku nie zabrakło pożywienia 
dla ptaszków. A korzystając z uroków 
zimy, w naszym zaśnieżonym ogrodzie 

przedszkolnym nie zabrakło zabaw na 
śniegu. Zimowy czas to także okazja 
do wykonania wielu prac plastycznych, 
a także ozdób zimowych. Nasze przed-
szkolaki wykonywały piękne prace pla-
styczne, które ozdabiają sale i korytarze 
naszego przedszkola. Styczeń to także 
karnawał, dlatego 6-latki wykonywały 
karnawałowe maski. Z kolei we wto-
rek, 24 stycznia przedszkolaki miały 
okazję zobaczyć mobilne planetarium, 
a dla najstarszych grup filharmonia za-
grała koncert pt.„Krakowiaczek jeden i 
inne tańce”.
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TUCHORZA
Wizyta kolędników. Na początku 

stycznia do przedszkola zawitała gru-
pa kolędników z ZSPiG w Tuchorzy z 
katechetką Bogumiłą Nowak. Kolęd-
nicy zaprezentowali cel swojej podró-
ży, jakim była zbiórka na pomoc dla 
Tajlandii. Przedszkolaki dowiedziały 
się, gdzie leży Tajlandia i dlaczego ko-
lędnicy postanowili przekazać zebraną 
kwotę z dobrowolnych ofiar właśnie 
dla tego kraju. Otóż Tajlandia została 
zniszczona przez żywioł, jakim oka-
zała się woda i choć minęło już trochę 
czasu po katastrofie, to nadal brakuje 
szkół, szpitali i środków do codzienne-
go życia. Każda grupa złożyła na ten 
szczytny cel symboliczną kwotę (uczy-
my się pomagać i wspierać innych od 
najmłodszych lat), a kolędnicy za ini-
cjatywę i krótki przekaz wiadomości 
oraz śpiewanie kolęd otrzymali słodką 
niespodziankę. Dyrektor Przedszkola – 
Regina Włodarczyk

Przedszkolaki na WOŚP. To 
już 25 finał Orkiestry, która jednoczy 
wszystkich Polaków, pokazuje, że tak 
naprawdę jesteśmy wrażliwi i dobrzy 
uczestnicząc w kwestach i występach 
na szczytny cel, jakim jest ratowanie 
życia i zdrowia dzieci oraz seniorów. 
Wesołe piosenki, karnawałowe akcenty 
ubioru i wystrzałowe konfetti zachęci-
ły widzów w to zimowe popołudnie do 
gromkich oklasków dla małych arty-
stów z przedszkola. Dzieci chętnie się 
prezentowały, gdyż na widowni zasia-
dali ich najbliżsi – rodzice, dziadkowie 
oraz rodzeństwo. Między występami 
prowadzono licytację, na której można 
było zakupić różne przedmioty wyko-
nane własnoręcznie lub przekazane 
przez liczne okoliczne firmy oraz sztab 
Wielkiej Orkiestry (m.in. kalendarze, 
kubki, smycze, koszulki z logo Wiel-
kiej Orkiestry) bądź zakupić wytwo-
ry dziecięce wykonane przez dzieci z 
tutejszej szkoły. Można również było 
się posilić pyszną grochówką lub swoj-
skim jadłem – chlebem ze smalcem i 
ogórkiem kiszonym, zjeść ciepłą kieł-
baskę i ogrzać się przy ognisku lub wy-
pić kawę z pysznym ciastem w gronie 
znajomych lub rodziny. Dziękujemy 
rodzicom za liczne uczestnictwo, a 
dyrekcji ZSPiG w Tuchorzy za zapro-
szenie do współpracy. Razem możemy 
więcej! Dyrektor Przedszkola w Tu-
chorzy - Regina Włodarczyk

Zimowe dni. Za oknami zima, a 
przedszkolaki zasiedli jednego ranka 
do śniadania nieco inaczej niż zwykle, 
bo tym razem, zamiast przygotowa-
nych kanapek, na stołach znajdowały 
się produkty do samodzielnego wyko-
nania zdrowych i kolorowych kanapek. 
W ramach programu profilaktycznego 
„Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”, 
pod okiem intendentki i kucharki, dzieci 

mogły zrealizować hasło „Zdrowo i ko-
lorowo jemy, bo zdrowi być chcemy!”. 
Takie zajęcia to fascynująca podróż do 
świata smaków, zapachów i kolorów 
. Dzięki zabawie w przygotowywanie 
kanapek można wspierać dziecko w 
poznawaniu zmysłowym i rozumieniu 
przez nie otaczającego świata. Zajęcia 
tego typu mają na celu nauczyć dzieci 
czerpania radości ze wspólnego przy-
gotowania potraw oraz zachęcić do 
zdrowego odżywiania pokazując, że to 
co jest zdrowe może też ładnie wyglą-
dać i wyśmienicie smakować. Dzięki 
warsztatom kulinarnym dzieci rozwi-
jają nawyki racjonalnego i zdrowego 
odżywiania, nabierają umiejętności 
planowania i organizowania swoich 
działań, rozwijaną swoją kreatywność, 
samodzielność, sprawność manualną, 
zapoznają się z zasadami savoir-vivre 
przy stole. Wspólne przygotowywanie 
posiłków jest też okazją do wzmacnia-
nia współdziałania i przyjaźni między 
dziećmi. A najlepszy sposób, aby zapo-
znać dzieci z wartościowymi produk-
tami oraz zachęcić do ich spożycia, to 
nauka poprzez zabawę oraz wspólne 
przygotowanie posiłku. Dzięki temu 
dzieci mają szansę dotknąć, powąchać 
i obejrzeć z bliska artykuły spożywcze, 
które zwykle dostają na talerzu w for-
mie już przetworzonej. Kontakt bezpo-
średni z pierwotną formą produktów 
sprawia, że maluchy przełamują nie-
chęć i strach przed żywnością, której 
na co dzień nie jedzą. Aktywne uczest-
nictwo w przygotowywaniu samodziel-
nych kanapek dowartościowuje i daje 
poczucie samodzielności. Po własno-
ręcznie wykonanych kanapkach, w go-
dzinach przedpołudniowych, nadszedł 
czas na wspaniałą zabawę na wyczeki-
wanym przez wszystkich śniegu. Sanki 
i śnieżki, poszukiwanie tropów - swo-
ich kolegów i zwierzaków przechodzą-
cych w pobliżu przedszkola, to kolejne 
nowe doświadczenia. Ocieplenie glo-
balne sprawiło, że w naszym klimacie 
ostanie zimy skąpiły śniegu i dlatego 
dzieci są stęsknione za zabawami w 
zimnym śniegowym puchu. Dyrektor 
Przedszkola –Regina Włodarczyk

Karnawałowy balik. Jak karna-
wałowe szaleństwo, to tylko w przed-
szkolu! Dzieci z 
Przedszkola w Tu-
chorzy długo wy-
czekiwały na „Bal 
przebierańców”. 
I tym razem, 18 
stycznia do przed-
szkola przybyły 
różne postacie z 
bajek: księżnicz-
ki, piraci, wróżki, 
motyle, biedronki, 
pszczółki, kotki-
,policjanci, piłkarze 

itd. Discopolowe piosenki, kolorowe 
światła, balony i serpentyny, to uwiel-
biany przez dzieci klimat do wspaniałej 
zabawy. Ruch poprzez taniec w gronie 
kolegów i koleżanek daje dzieciom 
wiele radości. Choć sale przedszkolne 
to nie sale balowe, to miły klimat i at-
mosfera przeniosła dzieci w tym dniu w 
czarodziejski świat bajek i muzyki. Jak 

na karnawałowe szaleństwo przystało, 
dzieci mogły skosztować co nieco sło-
dyczy i ciasta. Dyrektor Przedszkola - 
Regina Włodarczyk

Dzień Babci i Dziadka. Jak co 
roku w naszym przedszkolu to świę-
to obchodzone jest bardzo uroczyście. 
Wszystkie przedszkolaki zaprasza-
ją swoje ukochane babcie i dziadków 
do sali wiejskiej w Tuchorzy. Goście, 
mimo zimowej pogody, przybyli bardzo 
licznie. Dzieci z wychowawczyniami 
przygotowały program artystyczny z 
licznymi piosenkami i wierszami. Nie 
zabrakło też wspólnych tańców. Każ-
da grupa przygotowała własnoręcznie 
wykonane niespodzianki i laurki. Po 
życzeniach i tradycyjnym „Sto lat” u 
niejednego dostojnego gościa w oku 
pojawiła się łezka wzruszenia. W miłej 
atmosferze, przy kawie i pysznym do-
mowym cieście przygotowanym przez 
rodziców przedszkolaków oraz muzy-
ce wpadającej w ucho, dziadkowie i 
babcie mogli porozmawiać, rozpoznać 
starych lub poznać nowych znajomych. 
Po słodkiej przekąsce pan rytmik za-

prosił wszystkich do wspólnych zabaw. 
Przedszkolacy zaprosili swoich bli-
skich do tańców i śpiewów biesiadnych 
oraz do wspólnego śpiewania znanych 
kolęd. Na koniec wszyscy mali artyści 
za wspaniały występ obdarowani zo-
stali niespodziankami. Po uroczysto-
ści wszyscy dziadkowie zabrali swoje 
wnuczęta na dalsze wspólne świętowa-

nie. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
seniorom za liczne przybycie - przy-
jęcie zaproszenia to podziękowanie i 
szacunek za starania przedszkolaków. 
Dyrektor Przedszkola – Regina Wło-
darczyk

Lutowe wydarzenia. Luty to czas, 
w którym obchodzimy dzień przyjaźni 
oraz święto miłości, 14 lutego w dzień 
świętego Walentego. Dni te są szcze-
gólnie ważne, gdyż uczymy dzieci po-
szanowania i miłość oraz wrażliwość 
do drugiego człowieka. Nie zabrakło 
„koloru miłości”, czyli czerwonego 
oraz licznych przebrań w bajkowe 
stroje. Dzieci brały udział w zabawach 
i konkursach, tańcach. Rozwiązywa-
ły zagadki „Kto kogo kocha?”, „ Kto 
kogo lubi?” na podstawie znanych ba-
jek. Bawiliśmy się wykorzystując serca 
przy piosence pt. „Mam serduszko” na 
melodie piosenki „Mam chusteczkę”. 
Dzień minął w szczególnie miłej i cie-
płej atmosferze, a na koniec dzieci zo-
stały obdarowane przez swoje panie i 
dyrekcję niespodziankami. Dyrektor 
Przedszkola - Regina Włodarczyk
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Przedszkole Publiczne
Walentynkowy bal. W naszym 

przedszkolu bal wyjątkowy, bo nie 
tylko karnawałowy, ale też i walen-
tynkowy! Bal karnawałowy, to jedno 
z najpiękniejszych wydarzeń w ży-
ciu przedszkolaków: barwne stroje 
z bajek, prezentacje przebierańców, 
świetna muzyka, konkursy walentyn-
kowe, wspólna zabawa. W balu w sali 
GOK Siedlec wzięło udział 120 dzieci, 
czyli wszystkie grupy przedszkolne: 
„Biedronki”, „Wiewiórki”, „Skrzaty”, 
„Kotki” i „Pszczółki”. W tym dniu sala 
była pięknie wystrojona w czerwone 
serduszka- baloniki, co potęgowało at-

mosferę radości i miłości uczestników 
zabawy. Pary przystrojone w różne 
stroje z ulubionych bajek prezentowały 
się w barwnym korowodzie z nauczy-
cielkami przy muzyce rozrywkowej 
Jarosława Borowicza i Piotra Tyśpera. 
Podczas balu były chwile na słodką i 
pyszną niespodziankę przygotowaną 
przez Radę Rodziców z okazji Walen-
tynek. Po balu przedszkolaki złożyły 
sobie życzenia, wręczyły serduszka 
laurki i kwiaty swoim najbliższym ser-
cu koleżankom oraz kolegom. To był 
niezapomniany i pełny wrażeń dzień 
dla naszych przedszkolaków.

Zimowa kraina. Kiedy tylko 
spadł pierwszy śnieg, przedszkolacy z 
wszystkich grup przedszkolnych wy-
biegli z saneczkami na pobliski ogród i 

plac zabaw, na „magiczne białe szaleń-
stwo”. W czasie wspólnej zabawy nie 
zabrakło fantazji, wyobraźni, emocji 
dzieci na różnego rodzaju zabawy: „ 
Śniegowe gwiazdki”, „Zimne rączki”, 
„Bałwankowa matematyka”, „Sport to 

zdrowie – każdy to powie ”, „Tocze-
nie śniegowej kuli”, „Śnieżny taniec”. 
Jednak najbardziej przedszkolacy lubią 
lepić bałwany ze śniegu i bawić się w 
„zaprzęgi” saneczkami. „Bałwankowi 
przyjaciele”, to niezwykła atrakcja dla 
dzieci w czasie zabaw oraz dla rodzi-
ców, którzy chętnie wykonują pamiąt-
kowe zdjęcia. Po wspólnych zabawach 
dzieci wróciły do sal przedszkolnych 
na smaczny, kolorowy i zdrowy posi-
łek, a następnie, w czasie poobiednie-
go relaksu, wysłuchały bajek i opowia-
dań czytanych przez rodziców. Mali 
słuchacze z wielką uwagą śledzili losy 
bohaterów z baśni, które oczarowu-
ją dzieci już od wielu lat... Dzień ze 

wspaniałą zabawą na świeżym powie-
trzu oraz „zimową” bajką należał do 
bardzo udanych.

WOŚP w przedszkolu. Przed-
szkolacy z rodzicami z Publicznego 
Przedszkola w Siedlcu, tak jak co roku, 
wzięli udział w Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zorganizowanej 
przez GOK w Siedlcu. Dziękujemy 
rodzicom za wsparcie kawiarenki po-
przez upieczenie smakowitych ciast, a 
dzieciom za wspaniałe zaprezentowa-
nie ciekawego programu artystyczne-
go. Przedszkolacy ubrani w przepiękne 
stroje taneczne oraz stroje dostosowa-
ne do inscenizacji utworów, prezento-
wali swe umiejętności przed siedlecką 
publicznością. Każdy dorosły i przed-
szkolak mógł spędzić miło czas. Za 

prezentacje tańców współczesnych, 
pastorałek i piosenek o tematyce zimo-
wej dzieci otrzymały gromkie brawa 
od przybyłych na WOŚP w Siedlcu. 
Każdego roku szlachetna inicjatywa 
WOŚP zdobywa serca małego i duże-

go obywatela z przedszkola w Siedlcu. 
Ale przedszkolacy i rodzice nie tylko 
wspierają WOŚP, lecz poprzez cią-
głe akcje, np. zbierania plastikowych 
nakrętek, bezinteresownie pomagają 
chorym dzieciom, które oczekują na 
kosztowne operacje oraz sprzęt reha-
bilitacyjny.

Wiersze, tańce i laurki. Obchody 
Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu 
Publicznym w Siedlcu trwały aż trzy 
dni. 19 stycznia - Biedronki i Wie-
wiórki, 20 stycznia - Kotki i Skrzaty 
oraz 25 stycznia - Pszczółki miały za-
szczyt gościć specjalnie zaproszonych 
gości, a byli nimi dziadkowie. Mimo 
zimowej aury, mroźnej pogody, śniegu 
za oknem, atmosfera była ciepła i ro-
dzinna. Dla licznie przybyłych najuko-
chańszych babć i dziadków, wnuczęta 
przygotowały część artystyczną, w 

której każda z grup radośnie, odważ-
nie i bez tremy zaprezentowała swoje 
umiejętności wokalne, recytatorskie 
oraz taneczne. Gromkie brawa, uśmie-
chy i łzy wzruszenia były dowodem 
dumy z ukochanych milusińskich. 
Przybyli goście obdarowani zostali 
przepięknymi laurkami oraz własno-
ręcznie wykonanymi upominkami. 
Po odśpiewaniu gromkiego ,,Sto lat” 
dzieci zaprosiły dziadków do wspólnej 
zabawy. O oprawę muzyczną zadbał 
rytmik Jarosław Borowicz oraz Piotr 
Tyśper. Uśmiechy, zadowolenie miła i 
ciepła atmosfera towarzyszyły wszyst-
kim uczestnikom do samego końca 
uroczystości. Dyrektor przedszkola, 
Teresa Sobkowiak, całe grono pedago-
giczne, personel oraz dzieci dziękują 
wszystkim gościom za przybycie oraz 
wspólnie spędzony czas i zapraszają za 
rok.

Dzień pizzy i inne atrakcje. W 
przedszkolu obchodziliśmy Dzień 
Pizzy. Przedszkolaki wraz z szefową 
kuchni i paniami nauczycielkami nie 
mogły się doczekać przygotowania 
składników, wyrabiania i ugniatania 
oraz dekorowania pizzy różnymi przy-
smakami wg. upodobań smakowych. 
Po zajęciu kulinarnym najsmaczniej-
sze ciasto na świecie trafiło do piekar-
nika w kuchni przedszkolnej. Podczas 
wypiekania pizzy dzieci wymyślały 

zagadki, przepisy oraz rymowanki  
o smacznym cieście dla każdego ma-
lucha. Upieczona pizza przygotowana 
przez małych smakoszy była znako-
mita! Dumne przedszkolaki postano-
wiły zabrać pyszny przepis do domu 
rodzinnego. Ale to nie koniec atrakcji! 
Na warsztatach z Anną Swat najmłod-
sze dzieci z grupy „Biedronki” uczy-
ły się bowiem projektować i ozdabiać 
laurki okolicznościowe. W okresie zi-
mowym dzieci z naszego przedszko-
la poznawały też i utrwalały zasady 
„Jak być bezpiecznym w czasie zabaw 
zimą”. Podsumowaniem tematyki bez-
pieczeństwa była wizyta na Posterun-
ku Policji w Siedlcu, gdzie dzieci z 
wielką uwagą wysłuchały policjantów 
- Krzysztofa Dudzińskiego i Szymona 
Raua, przekazujących ważne reguły 
bezpiecznej zabawy zimą. Największą 

atrakcją tej wizyty był zaprezentowa-
ny radiowóz oraz przymierzane przez 
dzieci policyjnych czapek. Nie trudno 
było odgadnąć, że każdy przedszkolak 
chciałby zostać w przyszłości policjan-
tem.

Wycieczka do Wolsztyna. W na-
szym przedszkolu dzieci nigdy się nie 
nudzą. Kilka dni po feriach zimowych 
grupy Biedronki, Wiewiórki, Skrzaty, 
Kotki i Pszczółki wyruszyły do sali 
zabaw Fala Park i Dinopolis w Wolsz-
tynie, aby miło i aktywnie spędzić tam 
czas. Radość dzieci była ogromna i już 
podczas powrotu autokarem do przed-
szkola dzieci deklarowały chęć uczest-
niczenia w kolejnych wycieczkach.  
A te już niebawem!

Historyczne opowieści. Kilka 
dni temu nasi przedszkolacy przenie-
śli się w czasie za sprawą nauczycieli, 
którzy barwnie i ciekawie opowiadali 
o Powstaniu Wielkopolskim. Dzie-
ci miały także możliwość oglądania 
historycznych albumów. Następnie, 
po przeprowadzonych pogadankach i 
prezentacjach multimedialnych, dzie-
ci udały się pod pomnik Powstańców 
Wielkopolskich, aby złożyć tam kwia-
ty, znicze i uczcić minutą ciszy pamięć 
o tych, którzy walczyli o to, aby nam 
żyło się spokojniej i bezpieczniej, w 
naszej ojczyźnie.
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Karnawałowe bale. Karnawał to 
miła tradycja przepełniona muzyką, 
zabawą i tańcem. Bal karnawałowy dla 
przedszkolaków z przedszkola ABeCe 
Strumyk Wiedzy, to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele ty-
godni. Jest wspaniałą atrakcją bardzo 
lubianą przez dzieci, dostarczającą im 
wielu przeżyć i radości. Tak też było u 
nas. W poniedziałek, 23 stycznia od-
był się niezapomniany bal w naszym 
przedszkolu. W tym roku zaproszenia 
nań otrzymały nie tylko dzieci ale rów-
nież i rodzice, którzy licznie zaszczy-
cili nas swoją obecnością. Tego dnia 
już od rana w przedszkolu pojawiały 

się dzieci przebrane za bohaterów zna-
nych bajek. W salach przedszkolnych 
można było spotkać wróżki, królewny, 
delikatne motylki, rycerzy, piratów, po-
licjantów, Spider-Mana, Batmana... nie 
sposób zliczyć i wymienić tych wszyst-
kich postaci. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno. Kolorowy wystrój sali 
wprowadził w radosny nastrój oraz za-
chęcał wszystkich do wesołej zabawy. 
Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy 
wodzireja Mirona, który zorganizował 
dzieciom i dorosłym niezapomniane 
atrakcje oraz świetną zabawę. Na sali 
podczas pląsów robiło się kolorowo, 
wszyscy bawili się wesoło, uśmiech 
nie znikał z twarzy mimo zmęczenia. 
Po kilku chwilach wypoczynku muzy-
ka znowu porwała wszystkich do tań-
ca w rytm samby, walczyka, Kaczuch. 
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzie-
ci z żalem opuszczały salę balową. Bal 
umożliwił dzieciom, rodzicom i wy-
chowawcom spędzenie czasu w miłej 
atmosferze. Wspólna zabawa przynio-
sła wiele radości naszym wychowan-
kom. Z niecierpliwością czekamy na 
kolejny bal.

Dzień Babci i Dziadka w Stru-
myku. W naszym przedszkolu ABeCe 
Strumyk Wiedzy odbyły się spotkania, 
na które przybyli szczególni goście. 

Świętowaliśmy bowiem Dzień Babci 
i Dziadka. Dziadkowie i babcie licznie 
przybyli na uroczystość. W kolejnych 
dniach każda z grup przygotowała 
część artystyczną. Dziadkowie mogli 
zobaczyć, jak pięknie występują ich 
wnuczęta. Przedszkolaki śpiewały pio-
senki, tańczyły i recytowały wierszy-
ki. Goście byli poruszeni. W oczach 
niektórych można było dostrzec łzę 
wzruszenia. Występy dzieci zostały na-
grodzone gromkimi brawami. Kolejną 
niespodzianką dla naszych gości były 
własnoręcznie wykonane przez dzieci 
laurki. Na koniec wszyscy rozkoszo-
wali się pysznymi ciastami domowego 
wypieku. Spotkanie przebiegło w ser-
decznej atmosferze. Za rok znów się 
spotkamy z naszymi miłymi dziadka-

mi!
Walentynki w ABeCe. Ponieważ 

walentynki, to święto miłości, a miłość 
to kolor czerwony, w tym dniu dzie-
ci miały na sobie założone ubrania w 
tym kolorze. Taki również był wystrój 
przedszkola i sali, w której odbywał się 
bal. Nawet na zajęciach z języka angiel-
skiego dzieci wykonały walentynkową 
pracę życząc wszystkim: „Happy Va-
lentine’s day”. Zabawę walentynkową 
przygotował pan Grzegorz - było miło 
i wesoło. Na dzieci czekał też pyszny 
i słodki poczęstunek, jakim były ser-
duszkowe ciasteczka. Nie obyło się 
również bez poczty walentynkowej. 
Chyba każde dziecko zostało obdaro-
wane liścikiem od kolegi lub koleżan-
ki. Na zakończenie dzieci otrzymały 
balony w kształcie serca.

Wycieczka do Dinopolis. W zi-
mowe ferie przedszkolacy z ABeCe 
Strumyk Wiedzy się nie nudziły. Wręcz 
przeciwnie! Pierwszego lutego wyje-
chaliśmy na salę zabaw Dinopolis. Wy-
jazd ,,na kulki”, to ulubiona forma wy-
cieczki przedszkolaków. Dzień minął 
nam bardzo wesoło i radośnie. Dzieci 
korzystały z wszystkich dostępnych 
atrakcji. Zmęczeni, ale bardzo szczęśli-
wi, wróciliśmy do przedszkola na pysz-
ny obiadek. Już nie możemy doczekać 
się kolejnych atrakcji.

Kulinarne warsztaty. W piątek, 
3 lutego, w przedszkolu ABeCe Stru-
myk Wiedzy odbyły się kolejne warsz-
taty kulinarne z cyklu ,,Przedszkolny 
MasterChef”. Dzieci na tych zajęciach 
poznają tajniki i przepisy na przygoto-
wanie różnych potraw. Przedszkolacy 
przygotowywali już pyszne kolorowe 

desery i pizzerki. Gościł u nas również 
król Piszinger. Teraz przyszła pora na 
pyszny jogurt do picia. Dzieci uwiel-
biają zajęcia kulinarne i z niecierpliwo-
ścią czekają na kolejne.

Filmowy seans. W poniedziałek, 
6 lutego, na dzieci z ABeCe Strumyk 
Wiedzy czekała niecodzienna atrakcja. 
Był to seans bajkowy w przedszkol-
nym kinie! Były prawdziwe bilety, po-
pcorn i napoje. Do tego, niesamowite 
wrażenia.

Dzień pizzy. 9 lutego, na całym 
świecie, obchodzimy Światowy Dzień 
Pizzy. Z tej okazji przedszkolacy z 
ABeCe Strumyk Wiedzy też przygo-
towywali pizzę, którą zjedli na obiad. 
Było pyszne. Wiadomo, własnoręcznie 
przygotowana pizza smakuje wybor-
nie!

Koncert z kurką. Jak co mie-
siąc dzieci z ABeCe Strumyk Wiedzy 
uczestniczą w koncertach edukacyj-
nych Filharmonii. W połowie lutego 
było kolejne takie spotkanie. Przed-

szkolaki, oprócz ciekawych instrumen-
tów, poznały też Kurkę Złotopiórkę.

Święto kota w ABeCe. W piątek, 
17 lutego, wszystkie dzieci z naszego 
przedszkola świętowały Dzień Kota. 
Obchody rozpoczęliśmy od samodziel-
nego przygotowania śniadania w ra-
mach zajęć kulinarnych. Dzieci brały 

udział w konkurencjach przygotowa-
nych specjalnie na ten dzień. Było m.in. 
picie mleka z miseczki bez użycia rąk, 
koci bieg oraz konkurs miauczenia. 
Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenki o 
kotach, a na koniec świętowania obej-
rzeliśmy „Przygody Kota Filemona”. 

Ufoludki też świętowały! „Dzień 
Ufoludka” - takie święto obchodzili-
śmy w przedszkolu ABeCe Strumyk 
Wiedzy. Z tej okazji wszystkie dzieci, 
w zielonych barwach, z uśmiechem 
wchodziły rano do przedszkola. Wiel-
ką frajdą były kosmiczne atrakcje, ta-
kiej jak: malowanie twarzy, kosmiczne 
przekąski, a przede wszystkim - warsz-
taty kosmiczne. Dzieci wykorzystu-
jąc kartony, folię, butelki, rolki i inne 
skarby wykonały piękne dzieła, które 
można podziwiać w holu ABeCe. Po 
raz kolejny przedszkolacy udowodnili, 
że ich wyobraźnia jest ogromna oraz 
że proste rzeczy sprawiają największą 
radość.
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Nagrodę w konkursie dla dzieci z numeru  06/184 
otrzymały:

Wiktoria Biniak  i Patrycja Biniak
 

Zwycięzczyniom  gratulujemy.
Prace konkursowe

1. Nazwa LZS w Siedlcu
2. Tam pomnik ku czci zbrodni hitlerowskiej
3. Imię sołtysa z Kopanicy
4. Tam siedziba firmy Wellton
5. Firma odbierająca nieczystości z naszej gminy
6. Przyznano mu tytuł „Zasłużony dla Gminy Siedlec” w 2016 roku
7. Miejscowość, w której odbywał się Konkurs Muzyki Ludowej
8. Miejscowość o największej liczbie mieszkańców
9. „… Sumsiodki”
10. Tam Pałac zbudowany w 1870 roku
11. Grupa AA działająca w Chobienicach
12. Nazwisko Przewodniczącego Rady Gminy Siedlec w poprzedniej kadencji
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KRZYŻÓWKA
z nagrodami

Wyciętą krzyżówkę wraz z kuponem konkursowym należy dostar-
czyć do Urzędu Gminy Siedlec osobiście (do sekretariatu) lub przesłać 
pocztą na adres Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec  
z dopiskiem „Konkurs”, w  nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia 
2017 roku. Decyduje data stempla pocztowego. Zwycięzcy zostaną po-
wiadomeni telefonicznie lub listownie. Regulamin konkursu dostępny jest   
w siedzibie Organizatora oraz na www.siedlec.pl. 
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ZAPISY NA BIEG
2 kwietnia, nad jeziorem Liny (gmina Kargowa) odbędzie 
się III Integracyjny Bieg Regionu Kozła. Bieg dedykowany 
jest szczególnie mieszkańcom Regionu Kozła, a zgłoszenia 
przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie internetowej: www.czasnachip.pl/2017/kargowa.
php do 20 marca (lub do wyczerpania limitu miejsc).
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